Gemeenteraad
Zittingsverslag

Zitting van 24 juni 2019

Samenstelling
Aanwezig
de heer Rob Blockx, voorzitter; de heer Kristof Hendrickx, burgemeester; de heer Luc Bouwen,
schepen; mevrouw An Hermans, schepen; de heer Kenny Viskens, schepen; mevrouw Joke Segers,
schepen; mevrouw Marina Gys, schepen; de heer Benny Maes, raadslid; de heer Joannes Wijnen,
raadslid; de heer Gunther Hendrickx, raadslid; de heer Davy Cools, raadslid; de heer Gunter Spapen,
raadslid; de heer Rik Nys, raadslid; de heer Boud Westhof, raadslid; de heer Alek Dom, raadslid;
mevrouw Leny Noboa, raadslid; de heer Michiel Wils, raadslid; de heer Rudy Panis, raadslid; de heer
Tom Claessen, raadslid; mevrouw Mariska Vogels, raadslid; mevrouw Karolien Verbeek, raadslid; de
heer Kris Wouters, algemeen directeur; de heer Guido Verschaeren, adjunct-algemeen directeur
Verontschuldigd
de heer Jef Van Steenbergen, raadslid; mevrouw Bianca Verachtert, raadslid

De voorzitter opent de openbare zitting
Bij de aanvang van de zitting deelt de voorzitter mee dat de volgorde van de zittingen van de
beleidsorganen werd omgedraaid, omwille van de behandeling van het punt van de jaarrekening en
teneinde wettelijk in orde te zijn met de te volgen procedure.
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2019_GR_00095

Notulen en zittingsverslag gemeenteraad 13 mei 2019 Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

OPENBARE ZITTING
Personeelsdienst
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2019_GR_00096

Wijziging RPR - aanpassing vereiste niveauanciënniteit /
graadanciënniteit bij bevordering - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
In de rechtspositieregeling is er een verschil in de vereiste niveauanciënniteit en graadanciënniteit om
in aanmerking te komen voor bevordering en deze om in aanmerking te komen voor interne mobiliteit.
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Juridische grond
De rechtspositieregeling, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 11 mei 2009 en alle latere
wijzigingen
 Titel 2: De adminsitratieve loopbaan
o Hoofdstuk 12: De bevordering
 Afdeling 1: Algemene bepalingen
 Afdeling 3: De algemene bevorderingsvoorwaarden per niveau en rang
Argumentatie
Er werd een verschil vastgesteld in de rechtspositieregeling bij de vereiste
niveauanciënniteit/graadanciënniteit voor bevordering (4 jaar) of voor interne mobiliteit (3jaar). Het is
best dat dit gelijk getrokken wordt zodat een maximale gelijke behandeling kan toegepast worden bij
de gelijktijdige toepassing van beide procedures. De vereiste anciënniteit zal voor beide procedures
naar 3 jaar gebracht worden (interne mobiliteit). De artikels van de bevorderingsprocedure moeten
aangepast worden (art. 125, 130, 131, 132 en 133).

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De wijzigingen van art. 125, 130, 131,132 en 133 van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel, personeel AGB en het OCMW-personeel worden goedgekeurd.

Artikel 2
Deze beslissing zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de Administratie Binnenlandse
Aangelegenheden van de Vlaamse Gemeenschap te Antwerpen.
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2019_GR_00097

Wijziging RPR - aanpassing loopbaanonderbreking thematische verloven - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Door de wet van 2 september 2018 tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende
sociale bepalingen, wat betreft de flexibilisering van de opname van thematische verloven en door het
Koninklijk besluit van 5 mei 2018 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische
verloven dient de rechtspositieregeling aangepast te worden.
Juridische grond
 Wet van 2 september 2018 tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende
sociale bepalingen, wat betreft de flexibilisering van de opname van thematische verloven
 Koninklijk besluit van 5 mei 2018 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de
thematische verloven
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 De rechtspositieregeling, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 11 mei 2009 en alle
latere wijzigingen
o Titel 8: Verloven en afwezigheden
 Hoofdstuk 11: Loopbaanonderbreking
 Afdeling 2: Ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van
de beroepsloopbaan
 Afdeling 3: Loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van
een zwaar ziek gezins- of familielid
 Afdeling 4: Loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof
Argumentatie
Door de wet van 2 september 2018 tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende
sociale bepalingen, wat betreft de flexibilisering van de opname van thematische verloven en door het
Koninklijk besluit van 5 mei 2018 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische
verloven moeten volgende wijzigingen doorgevoerd worden in de thematische verloven in het kader
van de loopbaanonderbreking: flexibilisering, opname in kortere periodes, 1/10de ouderschapsverlof
en verlenging van palliatief verlof.
De artikels 288 - 298 en 303 van de rechtspositieregeling moeten worden aangepast.
Deze wijzigingen treden in werking vanaf 1 juni 2019.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De wijzigingen van art. 288, 298 en 303 van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel,
personeel AGB en het OCMW-personeel worden goedgekeurd.

Artikel 2
Deze beslissing zal voor verder gevolg overgemaakt worden aan de Administratie Binnenlandse
Aangelegenheden van de Vlaamse Gemeenschap te Antwerpen.
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2019_GR_00098

Deontologische code voor gemeentepersoneel,
personeel AGB en OCMW-personeel - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De gemeenteraad en de OCMW-raad zijn verplicht een deontologische code voor het personeel vast te
stellen.
Door de integratie van gemeente en OCMW en in uitvoering van de beheersovereenkomst gemeente
en OCMW is het aangewezen één gemeenschappelijke deontologische code op te stellen voor
gemeentepersoneel, personeel AGB en OCMW-personeel die mee richting geeft aan het streven naar
modern overheidshandelen.
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Juridische grond
Het decreet lokaal bestuur (artikelen 188 tot en met 193 en artikel 239)
Argumentatie
Bijkomende deontologische rechten en verplichtingen kunnen worden opgenomen waardoor deze
deontologische code een weerspiegeling wordt van de centrale waarden voor onze organisatie.
De gemeenschappelijke deontologische code maakt tevens deel uit van het eengemaakt
arbeidsreglement dat ook ter goedkeuring zal worden voorgelegd.
Het managementteam gemeente/OCMW heeft op 3 juni 2019 kennis genomen van het ontwerp en
adviseert positief.
Het college van burgemeester en schepenen/vast bureau adviseert positief in zitting van 13 juni 2019.
De syndicale organisaties hebben op 13 juni 2019 een protocol van akkoord verleend.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de deontologische code voor het gemeentepersoneel, personeel AGB en
OCMW-personeel goed.

Artikel 2
Het reglement treedt in werking op 1 juli 2019 en vervangt alle voorgaande documenten.
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2019_GR_00099

Gemeenschappelijk arbeidsreglement gemeente en
OCMW - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Alle werkgevers, ook lokale besturen, die binnen het toepassingsgebied vallen van de wet tot instelling
van de arbeidsreglementen moeten een arbeidsreglement opstellen en dit los van het aantal
werknemers dat ze tewerkstellen.
Het arbeidsreglement voor het OCMW-personeel, zoals goedgekeurd door de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn in zitting van 25 juni 2012, is na verzelfstandiging van het begeleidingstehuis
voor jongeren en van het woonzorgcentrum niet meer actueel en moet worden aangepast. Een
arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel werd tot op heden niet opgesteld.
Het voorontwerp is gebaseerd op het arbeidsreglement van het OCMW, aangevuld met actuele
thema’s.
Juridische grond
 De wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, inzonderheid artikel 4.
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 De wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel en latere aanpassingen.
 Het decreet lokaal bestuur, het gemeentedecreet en het OCMW-decreet.
Argumentatie
Als gevolg van de integratie van gemeente en OCMW en in uitvoering van de beheersovereenkomst
gemeente en OCMW moet een eengemaakt arbeidsreglement voor gemeente en OCMW personeel
worden opgesteld. Dit zal de integratie van beide besturen versterken en de naleving van het
document voor de medewerkers vergemakkelijken.
Dit eengemaakt arbeidsreglement omvat een aantal bijlagen waarin specifieke onderwerpen zijn
uitgewerkt.
Het managementteam gemeente/OCMW heeft op 3 juni 2019 kennis genomen van het ontwerp en
adviseert positief.
Het college van burgemeester en schepenen/vast bureau adviseert positief in zitting van 6 juni 2019.
De syndicale organisaties hebben op 13 juni 2019 een protocol van akkoord verleend.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het gemeenschappelijk arbeidsreglement en de bijlagen voor het gemeente
en OCMW personeel goed.

Artikel 2
Het reglement treedt in werking op 1 juli 2019 en vervangt alle voorgaande documenten.

Artikel 3
Een afschrift van dit arbeidsreglement wordt binnen de 8 dagen vanaf de datum van inwerkingtreding
bezorgd aan de bevoegde directie van het Toezicht op de Sociale Wetten.

Dienst interne organisatie
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Deontologische code voor de lokale mandatarissen van
het lokaal bestuur (Gemeente/OCMW) - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De gemeenteraad en de OCMW-raad moeten een deontologische code aannemen voor de lokale
mandatarissen van het lokaal bestuur (gemeenteraad, OCMW-raad en Bijzonder Comité voor de
Sociale Dienst).
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Juridische grond
Het decreet lokaal bestuur (artikel 39)
Argumentatie
Bijkomende deontologische rechten en verplichtingen kunnen worden opgenomen waardoor deze
deontologische code een weerspiegeling wordt van de centrale waarden voor onze organisatie.
Het managementteam gemeente/OCMW heeft op 3 juni 2019 kennis genomen van het ontwerp en
adviseert positief.
Het college van burgemeester en schepenen/vast bureau adviseert positief in zitting van 13 juni 2019.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de deontologische code voor de lokale mandatarissen van het lokaal bestuur
(gemeenteraad, OCMW-raad en Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst) goed.

Artikel 2
Het reglement treedt in werking op 1 juli 2019 en vervangt alle voorgaande documenten.
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IOK - Buitengewone algemene vergadering 27 juni 2019
- Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De agenda van de algemene vergadering van 27 juni 2019 bevat volgende agendapunten:
1. Statutenwijziging
Het ontwerp van statutenwijziging wordt ter goedkeuring voorgelegd. Een uitgebreide
toelichtende nota werd overgemaakt aan de deelnemers.
2. Aanstelling commissaris-revisor
Er wordt voorgesteld om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, aangeduid na
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met als voorwerp de
aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris, te benoemen als commissaris.
3. Code van goed bestuur
Artikel 434 Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat de algemene vergadering een code van goed
bestuur vaststelt. De raad van bestuur legt de bijgevoegde ontwerpcode van goed bestuur ter
goedkeuring voor.
4. Varia
Argumentatie
De raad neemt kennis van de uitnodiging met toelichtende nota (als bijlage) van 6 mei 2019 ter
voorbereiding van de algemene vergadering IOK van 27 juni 2019.
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De raad neemt kennis van het voorstel van statutenwijziging (als bijlage) en de toelichtende nota (als
bijlage) hierover, die via aparte e-mail en zending werden overgemaakt.
De raad neemt kennis van het voorstel om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, aangeduid na
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met als voorwerp de aanstelling van
een bedrijfsrevisor als commissaris, te benoemen als commissaris.
De raad kennis neemt van het voorstel van code van goed bestuur.
De raad zal zich na kennisname aansluiten bij de voorstellen inzake de statutenwijziging, inzake de
benoeming van de commissaris en inzake het voorstel van code van goed bestuur.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De raad hecht artikelsgewijs goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging.

Artikel 2
De raad hecht goedkeuring aan het voorstel om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren te benoemen als
commissaris van IOK.

Artikel 3
De raad hecht goedkeuring aan het voorstel van code van goed bestuur.

Artikel 4
Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de algemene
vergadering.
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2019_GR_00102

IOK Afvalbeheer - Buitengewone algemene vergadering
27 juni 2019 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De agenda van de algemene vergadering van 27 juni 2019 bevat volgende agendapunten:

1. Statutenwijziging
Het ontwerp van statutenwijziging wordt ter goedkeuring voorgelegd. Een uitgebreide
toelichtende nota werd overgemaakt aan de deelnemers.
2. Bestuurscomité Maatschap Mechanisch-Biologische Scheidingsinstallatie (MBS): samenstelling
Tussen IOK Afvalbeheer en IVAREM werd in 2006 de Maatschap MBS opgericht in functie van
de gezamenlijke exploitatie van de MBS-installatie voor de verwerking van het restafval van
IOK Afvalbeheer en IVAREM.
De leden van het bestuurscomité worden benoemd door de algemene vergadering van de
vereniging die zij vertegenwoordigen.
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In artikel 8.1 van de maatschapsovereenkomst tussen IOK Afvalbeheer en IVAREM wordt
aangegeven dat de Maatschap MBS wordt bestuurd door het bestuurscomité, paritair
samengesteld uit maximum 10 leden die elk één van de partijen (IOK Afvalbeheer en
IVAREM) vertegenwoordigen.
De voorzitters van IOK Afvalbeheer en IVAREM maken van rechtswege deel uit van het
bestuurscomité.
Verder hebben IOK Afvalbeheer en IVAREM elk het recht om maximaal vier leden van het
bestuurscomité voor te dragen.
Tot op heden maken de voorzitter van IOK Afvalbeheer, de twee ondervoorzitters van IOK
Afvalbeheer en twee leden van het directieteam, de directeur IOK Afvalbeheer en de
administratief directeur, deel uit van het bestuurscomité. Het voorstel bestaat erin om deze
samenstelling te bestendigen.
Naast deze maatschapsovereenkomst werd in 2006 een nv Patrimonium MBS opgericht
opgericht, waarvan de raad van bestuur zal worden vastgelegd in de algemene vergadering
van de NV op 17 mei 2019.
Voorgesteld wordt dat de voorzitter, de eerste ondervoorzitter en de tweede ondervoorzitter
IOK Afvalbeheer, de directeur IOK Afvalbeheer en de administratief directeur IOK Afvalbeheer
worden gemandateerd om te zetelen in het bestuurscomité van de Maatschap MBS.
3. Aanstelling commissaris-revisor
Voorgesteld wordt om Ernst & Young bedrijfsrevisoren, aangeduid na
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met als voorwerp de
aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris, te benoemen als commissaris.
4. Code van goed bestuur
Artikel 434 Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat de algemene vergadering een code van goed
bestuur vaststelt. De raad van bestuur legt de bijgevoegde ontwerpcode van goed bestuur ter
goedkeuring voor.
5. Varia
Argumentatie
De gemeenteraad neemt kennis van de uitnodiging met toelichtende nota (als bijlage) van 6 mei 2019
ter voorbereiding van de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer van
27 juni 2019.
De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel van statutenwijziging (als bijlage) en de toelichtende
nota (als bijlage) hierover, die via aparte e-mail en zending werden overgemaakt.
De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel dat de voorzitter, de eerste ondervoorzitter en de
tweede ondervoorzitter IOK Afvalbeheer, de directeur IOK Afvalbeheer en de administratief directeur
IOK Afvalbeheer worden gemandateerd om te zetelen in het bestuurscomité van de Maatschap MBS.
De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, aangeduid na
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met als voorwerp de aanstelling van
een bedrijfsrevisor als commissaris, te benoemen als commissaris.
De gemeenteraad neemt kennis van het voorstel van code van goed bestuur.
De gemeenteraad zal zich na kennisname aansluiten bij de voorstellen inzake de statutenwijziging,
inzake de mandatering in het bestuurscomité van de Maatschap MBS, inzake de benoeming van de
commissaris en inzake het voorstel van code van goed bestuur.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad hecht artikelsgewijs goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging.
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Artikel 2
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het voorstel om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren te
benoemen als commissaris van IOK Afvalbeheer.

Artikel 3
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het voorstel dat de voorzitter, de eerste ondervoorzitter en
de tweede ondervoorzitter IOK Afvalbeheer, de directeur IOK Afvalbeheer en de administratief
directeur IOK Afvalbeheer worden gemandateerd in het bestuurscomité van de Maatschap MBS.

Artikel 4
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het voorstel van code van goed bestuur.

Artikel 5
Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de algemene
vergadering.
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Cipal - Algemene vergadering 27 juni 2019 Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De gemeente Arendonk is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal.
Het gemeentebestuurt ontving een oproeping van Cipal tot de algemene vergadering van 27 juni
2019.
De agenda van de algemene vergadering bevat volgende punten:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe Deelnemers
2. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris over de enkelvoudige
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018, afgesloten
op 31 december 2018
4. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris over de geconsolideerde
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2018,
afgesloten op 31 december 2018
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2018
7. Benoeming Commissaris en vaststelling van vergoeding
8. Bepaling presentiegeld en reisvergoeding voor de leden van de Raad van Bestuur
9. Goedkeuring van het evaluatierapport 2013-2018 met inbegrip van het ondernemingsplan
2019-2024
10. Aanpassing van de rangorde van de aangeduide leden van de Raad van Bestuur met
Raadgevende Stem in afdalende volgorde
11. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
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Er wordt rekening gehouden met de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van
deze algemene Vergadering en met de voorstellen van de Raad van Bestuur van Cipal.
Juridische grond
 het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op art. 40
inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad en inzake de intergemeentelijke samenwerking
 de statuten van cipal
 het gemeenteraadsbesluit van 11 maart 2019 inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger
van de gemeente op de Algemene Vergaderingen van Cipal
Argumentatie
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet herhaald worden voor elke algemene
vergadering.
Er zijn geen redenen om de goedkeuring van de agendapunten te weigeren.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de
Algemene vergadering van Cipal van 27 juni 2019, zoals overgemaakt per e-mail op 13 mei 2019,
goedgekeurd.

Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente wordt gemandateerd om op de Algemene vergadering van
Cipal van 27 juni 2019 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien deze Algemene
vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze Algemene vergadering om welke
reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van de gemeente gemachtigd
om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en
in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.
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Ontwerp van notariële akte Vrijheid 62 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Tussenkomsten
Tom Claessen vraagt wat de bedoeling op lange termijn is van de aankoop van het pand.
De burgemeester antwoordt dat GBS St Jan Schoolstraat zal verhuizen naar de Kerkstraat waardoor
de site in de Schoolstraat vrij komt.
Het pand paalt aan de gebouwen van de Schoolstraat. Er zou een geheel kunnen gevormd worden
met de site van de school en mogelijk met de rest van het binnengebied. Het pand is gelegen binnen
het kernwinkelgebied en komt in aanmerking voor subsidies bij het agentschap Innoveren en
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ondernemen. Bedoeling is om 30% van de aankoop via subsidies te recupereren. Als bijkomende
voorwaarde dient het pand ook strategisch gelegen te zijn.
Tom Claessen stelt dat het perceel slechts 309 vierkante meter groot is en de prijs € 356 000
bedraagt.
Volgens de burgemeester zal het pand opgenomen worden in de toekomstige ontwikkeling van gans
het gebied. Hij maakt de vergelijking met het 'eilandje' in Antwerpen, weliswaar op maat van onze
gemeente.
Gunther Hendrickx stelt dat het een dure aankoop betreft en dat het niet de taak is van de gemeente
om te speculeren. Hij stelt zich de vraag of het aankoopbedrag niet beter kan aangewend worden in
de strijd tegen leegstand en ter versterking van het kernwinkelgebied.
De burgemeester antwoordt dat de Vlaamse overheid aan de lokale besturen vraagt om de
handelskern te versterken en om strategische aankopen te doen en om een nieuw élan te geven aan
handelspanden in de kern.
Joan Wijnen vraagt of het pand een bestemming kan krijgen als een LOI?
De burgemeester antwoordt dat dit niet het geval is. Bedoeling is om het pand in eerste instantie te
verhuren aan jonge starters (pop- up).
Tom Claessen stelt dat het 'witte huis' al 20 jaar staat te verkommeren.
Volgens de burgemeester zijn er daaromtrent ook plannen. Er is een onafhankelijk schattingsverslag
betrekkelijk het pand vrijheid 62. Het is een koopje, rekening houdend met de 30% subsidies.

Motivatie
Aanleiding en context
De gemeente kreeg een aanbod tot aankoop van Vrijheid 62, een handelspand met woonst, van de
eigenaars mevrouw Mertens en mevrouw Caputo, aan € 356 000. Het pand is kadastraal gekend
onder sectie E, nummer 210E P0001, met een oppervlakte van 3a en 9 ca. Het schattingsverslag
vermeldt als gedwongen verkoopwaarde € 356 000. Beide partijen kunnen akkoord gaan met een
verkoopprijs van € 356 000.
Juridische grond
Verwerving van onroerende goederen is een bevoegdheid van de gemeenteraad (artikel 40 Decreet
Lokaal Bestuur)
Argumentatie
Vrijheid 62 is een handelspand met woonst. De aankoop van het pand is een opportuniteit. Het pand
ligt centraal in het kernwinkelgebied en grenst aan de site van de gemeentelijke basisschool Sint-Jan
Schoolstraat. Als de gemeente dit pand in eigendom heeft, kan het verhuurd worden aan lokale
ondernemers die er een zaak willen starten en kan ook een mooie aansluiting met de latere
herontwikkeling van van de site van de basisschool en het binnengebied gevrijwaard worden.

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
Aankoop pand: € 356 000
Notariële kosten: € 4 300
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Registratiebelasting: € 35 600
Totale raming: € 395 900
Deze uitgave is voorzien op ramingnummer 2019180013, budgetsleutel 2019/2210000/B1/0019/99 TD
overig beleid (Gebouwen - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten/Overige). Beschikbaar
krediet € 400 000.
De financieel directeur verleende visum nr. 2019-005 op 5 juni 2019.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 18 stem(men) voor: Rob Blockx; Luc Bouwen; Davy Cools; Alek Dom; Marina Gys; Kristof Hendrickx;
An Hermans; Benny Maes; Leny Noboa; Rik Nys; Rudy Panis; Joke Segers; Gunter Spapen; Kenny
Viskens; Mariska Vogels; Boud Westhof; Joannes Wijnen; Michiel Wils
- 3 stem(men) tegen: Tom Claessen; Gunther Hendrickx; Karolien Verbeek

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het ontwerp van notariële akte inzake het handelspand met woonst Vrijheid
62 in Arendonk goed.

Artikel 2
Notaris Van Gansewinkel wordt gelast met de verdere uitvoering.

Artikel 3
Kristof Hendrickx, burgemeester en Kris Wouters, algemeen directeur worden gemachtigd de notariële
akte namens de gemeente te ondertekenen.
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Politieverordening inzake voorwaarden voor clubhuizen
van motorclubs - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Tussenkomsten
Joan Wijnen vindt het onterecht dat hiermee alle motorclubs geviseerd worden en dat ze allemaal
over dezelfde kam geschoren worden, met inbegrip van de clubs die het goed menen.
Volgens de burgemeester gaat het niet over de gekende lokale motorclubs (Firebirds, Heracle, enz.)
We hebben in België geen wetgeving die clubs kan verbieden. Er is de vrijheid van vereniging.
En dit In tegenstelling tot Duitsland en Nederland, waar ze 'weggepest' worden. In onze politiezone
gaat het over 'no surrender'. Ook 'Satudarah' wil zich hier komen vestigen.
Joan Wijnen vindt het beter dat de clubs die je wil weigeren met naam genoemd worden.
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De burgemeester stelt dat het niet de bedoeling is om de gewone motorclubs te treffen. De tekst is
zeer algemeen en wordt voorgelegd aan zeer veel grensgemeenten, tot in Limburg. De burgemeester
stelt dat hij navraag zal doen of er geen onderscheid kan gemaakt worden.

Motivatie
Argumentatie
De gemeente staat in voor de bewaking van de openbare rust, veiligheid, gezondheid en kan alle
maatregelen nemen tegen het verstoren van de openbare orde (met inbegrip van overlast), inclusief
het nemen van politiemaatregelen.
De gemeente is zich bewust van de noodzaak van een goed georganiseerd bestuur, hetgeen onder
andere betekent dat de gemeente over de nodige reglementen en verordeningen beschikt, waarbij de
naleving wordt gehandhaafd.
Het is nodig om de risico’s die de inplanting en de exploitatie van clubhuizen van motorclubs met zich
kunnen meebrengen (o.a. het aan- en afrijden van lawaaierige voertuigen, ’s nachts en overdag,
wildparkeren, geluidsoverlast, enz.) te controleren ter vrijwaring van de openbare rust en veiligheid.
Er heerst een historische rivaliteit tussen motorbendes en gelijkaardig georganiseerde, hiërarchische
gestructureerde bendes, hun supportclubs, leden en sympathisanten.
Ingevolge de bestuurlijke aanpak van criminele motorbendes in Nederland en Duitsland hebben tal
van clubhuizen van motorbendes zich gevestigd in België of willen doen.
De gemeenten binnen de provincie Limburg treden bestuurlijk op tegen de vestiging van motorbendes
door het invoeren van reglementen op motorclubhuizen.
Tal van motorbendes hebben zich gevestigd in de provincie Antwerpen en er is sprake van een
verplaatsing van de motorbendes vanuit Nederland en Duitsland naar de provincie Antwerpen, maar
ook van een verschuiving tussen de gemeenten onderling.
In de provincie Antwerpen hebben er zich al incidenten voorgedaan met motorbendes.
Uit de aard van bovenvermelde elementen blijkt dat de leden van motorbendes confrontaties op
plaatsen en evenementen, privaat dan wel besloten, niet schuwen en elkaar met wapens bevechten.
Het risico op provocatie of confrontatie tussen rivaliserende motorclubs, maar ook het uitoefenen van
criminele praktijken in de clubhuizen is reëel.
De gemeente heeft de plicht toe te zien op de veiligheid van haar burgers en inwoners.
Het doel van deze politieverordening is om motorbendes en straatbendes die veelal hiërarchisch zijn
gestructureerd, te weren uit de gemeente om de verstoring van de openbare orde met inbegrip van
overlast tegen te gaan.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 20 stem(men) voor: Rob Blockx; Luc Bouwen; Tom Claessen; Davy Cools; Alek Dom; Marina Gys;
Gunther Hendrickx; Kristof Hendrickx; An Hermans; Benny Maes; Leny Noboa; Rik Nys; Rudy Panis;
Joke Segers; Gunter Spapen; Karolien Verbeek; Kenny Viskens; Mariska Vogels; Boud Westhof;
Michiel Wils
- 1 stem(men) tegen: Joannes Wijnen
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Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt onderhavige politieverordening inzake voorwaarden voor clubhuizen van
motorclubs goed.

Artikel 2
In het Uniform Gemeentelijk Politiereglement Politiezone Kempen Noord-Oost - Gemeenschappelijk
deel A - Afdeling V: Openbare rust en orde wordt 'Hoofdstuk IX: Clubhuizen van motorclubs'
opgeheven.

Artikel 3
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur.

Artikel 4
Dit besluit wordt overgemaakt aan de Deputatie van de Provincie Antwerpen, de griffie van de
Politierechtbank in Turnhout, de griffie van de rechtbank van eerste aanleg in Turnhout en de
politiezone Kempen Noord-Oost.

Bijlagen


Politieverordening inzake voorwaarden voor clubhuizen van motorclubs
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Politieverordening inzake voorwaarden voor clubhuizen van motorclubs
1. Begrippenkader
Art. 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder volgende begrippen verstaan:
1. Motorclub: een hiërarchisch gestructureerde groep van twee of meer personen gekenmerkt door
een gemeenschappelijke ideologie of groepscultuur die naar de buitenwereld wordt
veruitwendigd door het gebruik van gemeenschappelijke kenmerken, zoals symbolen,
clubemblemen, colors, tatoeages, materialen, voertuigen, kledij, foto’s en ongeacht het
effectieve bezit of gebruik van een motor;
2. Clubhuis: een ruimte of locatie waar een bijeenkomst van een motorclub plaatsvindt;
3. Exploitant: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging of de rechtspersoon, al
dan niet eigenaar, die een clubhuis, in feite of in rechte faciliteert of uitbaat;
4. Organisator: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging of de rechtspersoon, die
een bijeenkomst van een motorclub in feite of in rechte organiseert;
5. Deelnemer: de natuurlijke persoon die aanwezig is op een bijeenkomst van een motorclub.
2. Toepassingsgebied
Art. 2. Onverminderd andere toepasselijke regelgeving, moeten de exploitant, de organisator en de
deelnemers voldoen aan de bepalingen van dit reglement.
3. Voorwaarden
Art. 3. De organisatie of de exploitatie van een clubhuis of de deelname aan een bijeenkomst van
een motorclub is verboden, tenzij aan de hiernavolgende voorwaarden is voldaan.
Art. 3.1. Voorwaarden met betrekking tot de inrichting
1° Het clubhuis voldoet aan de geldende regelgeving met betrekking tot stedenbouw, milieu en
omgeving.
2°. Het clubhuis voldoet aan de brandveiligheidsvereisten zoals nader omschreven in het Uniform
Gemeentelijk Politiereglement Politiezone Kempen Noord-Oost – Afzonderlijk deel B: Gemeente
Arendonk – Hoofdstuk XII: Brandveiligheid in publiek toegankelijke inrichtingen of in een verslag van
de hulpverleningszone Taxandria of van een door de burgemeester aangestelde toezichter.
Deze voorwaarden worden gecontroleerd door de gemeente en de politie. De gemeente en politie
kunnen hiervoor bijkomende inlichtingen inwinnen bij andere diensten.
De politie stelt de burgemeester in kennis van de resultaten van deze controle.
Art. 3.2 Voorwaarden ten aanzien van de persoon
Er wordt een politioneel en/of administratief onderzoek gevoerd naar vaststellingen en/of
veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting, eenvoudige schuldverklaring voor inbreuken op
feiten zoals omschreven in:
a) Het Strafwetboek, met uitzondering van de overtredingen in Titel X;
b) De Drugswet1;
c) De Wapenwet2;
d) De Wet Private Militie3;
e) De Vreemdelingenwet4;
1

De wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen,
psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale
vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, BS 6 maart 1921.
2 De wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, BS 9 juni 2006.
3 De wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden, BS 6-7 augustus 1934.
4 De wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen, BS 31 december 1980.
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f)
g)
h)
i)
j)

De fiscale en sociale wetgeving;
De camerawetgeving;
Vestigingsvoorwaarden;
De wet op racisme of xenofobie ingegeven daden;
Voorwaarden verbonden aan de exploitatie van een inrichting of clubhuis.5

De hiernavolgende personen moeten aan een gunstig onderzoek voldoen:
• De organisator;
• De deelnemer;
• De exploitant;
• De organen en/of de vertegenwoordigers van de exploitant of de organisator;
• Andere personen die in welke hoedanigheid ook deelnemen aan een motorclub of de
exploitatie van een clubhuis.
Als in dit onderzoek wordt vastgesteld dat er verschillende vaststellingen en/of veroordelingen zijn,
kan het onderzoek als ongunstig worden beschouwd.
Deze voorwaarden worden gecontroleerd door de gemeente en de politie. Hiervoor kunnen
bijkomende inlichtingen bij andere diensten worden ingewonnen.
4. Modaliteiten
Art. 4.1.
§1. Voor elke bijeenkomst van een motorclub dient de organisator, bij gebreke hieraan de exploitant,
een deelnemerslijst op te maken met vermelding van naam, voornaam, roepnaam of alias,
geboortedatum, rijksregisternummer, woonplaats en kentekenplaat van het voertuig.
§2. Op eerste verzoek van de lokale politie of de gemeente dient de organisator, bij gebreke hieraan
de exploitant, de volledige en actuele deelnemerslijsten van de bijeenkomsten van de motorclub
gedurende de laatste zes maanden te overhandigen.
Art. 4.2.
§1. Het clubhuis moet tijdens een bijeenkomst onmiddellijk zowel van binnen als van buiten zonder
tussenkomst van een derde toegankelijk zijn met het oog op de toegang van controle- en
hulpverleningsdiensten.
§2. Het is verboden om ramen van een clubhuis tijdens de bijeenkomsten van de motorclub op enige
wijze ondoorzichtig te maken (bijvoorbeeld: door er voorwerpen te plaatsen, de ramen met folie te
bekleden, de gordijnen of de (rol)luiken te sluiten).
§3. Iedere aanwezige in het clubhuis dient te allen tijde toegang te verlenen aan controle- en
hulpverleningsdiensten.
Art. 4.3. Het is verboden een bijeenkomst van een motorclub die niet voldoet aan de bepalingen van
dit reglement te faciliteren.

5

Zoals de Persoonsgebonden beroepsuitoefeningsvoorwaarden (o.m. leeftijd, verblijfskaart, beroepskaart, leurkaart,
arbeidskaart); administratieve verplichtingen t.a.v. de Kruispuntbank van Ondernemingen; sociaal- en arbeidsrechtelijke
verplichtingen van de personen die op enigerlei wijze deelnemen aan de exploitatie (o.m. aangifte en bijdrageplicht sociale
zekerheid); Persoonsgebonden beroepsuitoefeningsvoorwaarden (o.m. leeftijd, verblijfskaart, beroepskaart, leurkaart,
arbeidskaart); boekhoudkundige en fiscale verplichtingen; vennootschapsrechtelijke verplichtingen; de verplichtingen met
betrekking tot verenigingen; vergunningen, erkenningen en toelatingen met betrekking tot de beroepsuitoefening; de
regelgeving met betrekking tot de openingsuren; het rookverbod; de milieureglementering; de regelgeving met betrekking
tot edele metalen; de regelgeving betreffende de economische regulering en de prijzen; de regelgeving tot voorkoming van
witwassen van geld en financiering van terrorisme; de regelgeving met betrekking tot in-, uit- en doorvoer van goederen;
het wetboek economisch recht.
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5. Administratieve sancties
Art. 5.1.
§1. Elke overtreding van dit politiereglement wordt bestraft met:
• Een administratieve geldboete tot maximaal 175,00 of 350,00 euro, naargelang het een
minderjarige dan wel een meerderjarige overtreder betreft; en/of
• Een tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van de inrichting.
§2. Meer bepaald kan het college van burgemeester en schepenen het clubhuis tijdelijk of definitief
sluiten:
• Indien de exploitatie van een inrichting aanleiding geeft tot openbare ordeverstoring met
inbegrip van overlast, wat zal blijken uit een door de politie samengesteld dossier;
• Indien geen opgave werd gedaan van gegevens of opgave werd gedaan van onjuiste
gegevens in de aanvraag of bij wijzigingen van de gegevens in de aanvraag waardoor de
veiligheid in het gedrang kan komen;
• In geval van verschillende en/of herhaalde vaststellingen waaruit blijkt dat niet meer voldaan
is aan de voorwaarden vermeld in dit reglement;
• In geval het onderzoek in art. 3.2 ongunstig is.
De sancties opgelegd door het college worden door de politie betekend of met een aangetekende
brief ter kennis gebracht aan de overtreder. Het niet naleven van een administratieve sanctie van het
college wordt bovendien bestraft met één van de hierboven voorziene administratieve sancties.
Art. 5.2. Het opleggen van administratieve sancties gebeurt volgens de bepalingen en op grond van
de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (BS 1 juli 2013).
6. Administratieve maatregelen
Art. 6.
§1. Telkens wanneer de openbare orde (met inbegrip van overlast) in gevaar is, kan de burgemeester
maatregelen nemen om dit gevaar of het risico erop, te doen ophouden. Indien deze maatregelen
niet worden uitgevoerd, kan de burgemeester van ambtswege op kosten en risico van degene die in
gebreke gebleven is, tot uitvoering laten overgaan.
§2. Het niet naleven van de maatregelen van de burgemeester wordt bovendien bestraft met de in
art. 5 voorziene administratieve sancties.
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Rapportering interne controle 2018 - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Motivatie
Aanleiding en context
De gemeente staat in voor de interne controle van haar activiteiten (organisatiebeheersing).
Gemeente Arendonk heeft de leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen aangenomen als
algemeen kader interne controle. Op basis van die leidraad wordt in kaart gebracht hoe ver gemeente
Arendonk al staat op het vlak van organisatiebeheersing (realisaties) en waar de komende jaren nog
verder op ingezet moet worden (verbeterpunten). Jaarlijks rapporteert het managementteam hierover
aan de gemeenteraad.
Informatieveiligheid is een belangrijk thema voor lokale besturen. Gemeente en OCMW Arendonk
werken samen aan de concrete implementatie van het informatieveiligheidsbeleid en doen daarbij
beroep op de dienstverlening van de gemeenschappelijke dienst Informatieveiligheid van Welzijnszorg
Kempen.
In 2017 voerde Audit Vlaanderen de thema-audit 'Instroom van medewerkers' uit bij gemeente en
OCMW Arendonk. Op 11 september 2017 nam de gemeenteraad kennis van het auditrapport van 31
mei 2017. Audit Vlaanderen formuleerde enkele aanbevelingen. Gemeente en OCMW Arendonk
maakten een actieplan en timing om die aanbevelingen te realiseren.
Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur, artikel 217 tot en met artikel 220

Stemming op het agendapunt
Kennis genomen door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering interne controle 2018.

Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag informatieveiligheid 2018.

Artikel 3
De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de aanbevelingen uit de
thema-audit 'Instroom van medewerkers' die Audit Vlaanderen in 2017 uitvoerde bij gemeente en
OCMW Arendonk.

Technische dienst
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Mobiliteitsraad - Goedkeuring
GOEDGEKEURD
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Tussenkomsten
Benny Maes vraagt of de politieke afgevaardigde in de mobiliteitsraad per definitie een raadslid moet
zijn.
Luc Bouwen antwoordt dat dit ruimer mag opgevat worden.
Benny Maes vraagt wanneer de mobiliteitsraad van start zal gaan.
Luc Bouwen antwoordt dat dit in september zal zijn.

Motivatie
Aanleiding en context
Het decreet lokaal bestuur geeft aan de gemeenten en OCMW's de opdracht om inwoners te
betrekken bij het beleid. Adviesraden zijn daarbij één van de gereglementeerde vormen van
burgerparticipatie. De gemeenteraad is bevoegd om adviesraden op te richten.
De oprichting van adviesraden is facultatief, tenzij een wet of decreet de oprichting van een
adviesraad oplegt. Een mobiliteitsraad is geen verplichte adviesraad. Toch vindt het intern
mobiliteitsoverleg en het college van burgemeester en schepenen het aangewezen om het verkeer- en
mobiliteitsbeleid in onze gemeente af te toetsen via een vastgesteld participatietraject.
Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur, artikel 304
Argumentatie
Er wordt voorgesteld een vaste mobiliteitsraad op te richten waarvan de samenstelling als volgt is:

















lid van college van burgemeester en schepenen, bevoegd voor mobiliteit
telkens 1 vertegenwoordiger van elke politieke fractie uit de gemeenteraad
1 afgevaardigde uit jeugdraad
1 afgevaardigde uit seniorenraad
1 afgevaardigde van fietsersbond Arendonk
2 vertegenwoordigers van lokale politie kempen Noord-Oost (verkeerspolitie en wijkwerking)
1 afgevaardigde van basisschool Sint-Jan
1 afgevaardigde van basisschool Voorheide
1 afgevaardigde van basisschool Sint-Clara
1 afgevaardigde van basisschool Atlantis.
1 afgevaardigde het Sint-Claracollege
1 afgevaardigde uit de lokale handelsorganisaties
1 afgevaardigde uit de industriezones
coördinator gemeentelijke technische dienst
werkleider gemeentelijke technische dienst
gemeentelijke mobiliteitsambtenaar

De mobiliteitsraad brengt advies uit over suggesties en voorstellen die verband houden met de
verkeerssituatie in Arendonk. Ze zal 2 of 3 keer per jaar samenkomen en advies uitbrengen over
belangrijke mobiliteitsdossiers: parkeren, snelheidszones, schoolomgevingen, mobiliteitsplan,
verkeersmaatregelen ten behoeve van zachte weggebruiker, zwaar vracht- en landbouwverkeer ...

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit
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Besluit
Artikel 1
Er wordt een mobiliteitsraad opgericht waarvan de samenstelling als volgt is:

















lid van college van burgemeester en schepenen, bevoegd voor mobiliteit
telkens 1 vertegenwoordiger van elke politieke fractie uit de gemeenteraad
1 afgevaardigde uit jeugdraad
1 afgevaardigde uit seniorenraad
1 afgevaardigde van fietsersbond Arendonk
2 vertegenwoordigers van lokale politie kempen Noord-Oost (verkeerspolitie en wijkwerking)
1 afgevaardigde van basisschool Sint-Jan
1 afgevaardigde van basisschool Voorheide
1 afgevaardigde van basisschool Sint-Clara
1 afgevaardigde van basisschool Atlantis.
1 afgevaardigde het Sint-Claracollege
1 afgevaardigde uit de lokale handelsorganisaties
1 afgevaardigde uit de industriezones
coördinator gemeentelijke technische dienst
werkleider gemeentelijke technische dienst
gemeentelijke mobiliteitsambtenaar

Dienst vrije tijd
14
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Gebruiksreglement gemeenschapscentrum Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Tussenkomsten
Benny Maes verwijst naar de 'pittige' facturatie van de kuisploeg. Hij vraagt of het beleid daaromtrent
gewijzigd werd.
An Hermans antwoordt dat er in het verleden werd vastgesteld dat er niet altijd werd gepoetst zoals
het hoorde. Een externe firma inschakelen is zeer duur. We willen de erkende verenigingen de kans
geven om te poetsen. Voor particulieren is het verplicht om beroep te doen op de gemeentelijke
poetsdienst. Zij zijn immers niet vertrouwd met de gehanteerde maatstaf inzake poetsen. We willen
garanderen dat elke volgende gebruiker terecht kan in een propere zaal.
Benny Maes stelt dat de zaal inderdaad proper dient te worden opgeleverd voor de volgende
gebruikers. Het is ook aangewezen dat duidelijk gemaakt wordt wat de verwachtingen zijn inzake
poets.
An Hermans stelt dat er een afvinklijstje zal zijn.

Motivatie
Aanleiding en context
Het huidige gebruiksreglement van het gemeenschapscentrum werd goedgekeurd door de
gemeenteraad op 14 maart 2016. Met het oog op de overgang naar een digitaal reservatieplatform
voor zalen De Garve, De Wamp en De Vloed en de integratie van schoonmaak van zaal De Garve via
de gemeente, vraagt het gebruiksreglement om een aanpassing.
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Juridische grond
 Decreet lokaal cultuurbeleid van 6 juli 2012
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Argumentatie
Het gebruik van het gemeenschapscentrum moet vastgesteld worden in een reglement waaruit blijkt
dat de infrastructuur ter beschikking staat van het ruime culturele veld in de gemeente. Het
beheersorgaan voor bibliotheek en gemeenschapscentrum gaf een positief advies over de
voorgestelde wijziging op 28 oktober 2018.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het gebruiksreglement gemeenschapscentrum goed. Dit reglement treedt in
werking vanaf 1 september 2019. Het reglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 maart
2016 wordt met ingang van 1 september 2019 opgeheven.

Bijlagen


GR 2019.06.24 Gebruiksreglement GC.doc
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GEBRUIKSREGLEMENT
GEMEENSCHAPSCENTRUM
Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Het gebruiksreglement gemeenschapscentrum wordt vastgelegd door de gemeenteraad op advies van
het beheersorgaan.
Artikel 2
Dit reglement is van toepassing op volgende lokalen die deel uitmaken van het
gemeenschapscentrum:
- De Garve, Deroissart 9, 2370 Arendonk
- De Wamp, Deroissart 5, 2370 Arendonk
- De Vloed, Deroissart 5, 2370 Arendonk
- De Ontmoeting, Deroissart 3, 2370 Arendonk
- De Arend, Wampenberg 117, 2370 Arendonk
- Lokaal Heemkundig museum, Molenwiel 37, 2370 Arendonk
- Jeugdhuis ’t Onkrooid, Koeistraat 8, 2370 Arendonk
Artikel 3: Definities
§1. Gebruiker: de natuurlijke persoon van minimum 18 jaar oud of rechtspersoon die aansprakelijk is
voor de aangegane verbintenis na ondertekening van de gebruiksovereenkomst.
§2. Verantwoordelijke: de persoon aangeduid door het college van burgemeester en schepenen die
instaat voor de goede werking van een of meerdere lokalen van het gemeenschapscentrum.
§3. Gebruiksovereenkomst: de door beide partijen ondertekende overeenkomst of digitaal bevestigd
document dat het gebruik van het gemeenschapscentrum regelt.
§4. Beheersorgaan: het orgaan, samengesteld door de gemeenteraad, dat beschikt over adviesrecht
over alle aspecten die betrekking hebben op het beheer van het gemeenschapscentrum.
Artikel 4
De gebruikers van het gemeenschapscentrum vallen onder één van volgende categorieën:
- Categorie A: het gemeentebestuur: de gemeentelijke diensten en gemeentelijke adviesraden
(voor activiteiten die door de adviesraad zelf worden georganiseerd), pedagogische en
educatieve projecten van de Arendonkse scholen.
- Categorie B: verenigingen die erkend zijn door het college van burgemeester en schepenen,
vrijetijdsevenementen van de Arendonkse scholen.
- Categorie C: niet-commerciële verenigingen met zetel of werking in Arendonk, die niet erkend
zijn door het college van burgemeester en schepenen. Onder niet-commerciële organisaties
wordt verstaan: (semi-)publieke instellingen, vzw’s en feitelijke verenigingen.
- Categorie D: inwoners van de gemeente Arendonk.
- Categorie E: vennootschappen en zelfstandigen (ondernemingen natuurlijk persoon) met
maatschappelijke zetel of vestiging in Arendonk
- Categorie F: alle overige gebruikers.
Artikel 5
§1. Vennootschappen en zelfstandigen (ondernemingen natuurlijk persoon) mogen geen gebruik
maken van het gemeenschapscentrum voor commerciële activiteiten. Onder commerciële activiteiten
wordt verstaan: diensten leveren en hiervoor rechtstreeks een financiële bijdrage vragen van de
gebruikers.
§2. Voor een activiteit ter promotie van de lokale economie door een vereniging van minstens drie
ondernemingen uit Arendonk is gebruikerscategorie C van toepassing.
Artikel 6
Alle gevallen die niet door het reglement worden geregeld, vallen onder de bevoegdheid van het
college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen kan bij
objectieve noodzaak een gemotiveerde beslissing nemen die een afwijking van het reglement
toestaat.
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Artikel 7
§1. Het college van burgemeester en schepenen kan op elk ogenblik de gebruiksovereenkomst
wijzigen of intrekken om redenen van openbaar nut, van dienstnoodzakelijkheid of in elk geval van
overmacht, zonder dat hiervoor schadevergoeding van de gemeente kan worden gevorderd. Ook bij
ernstige aanwijzingen dat er gevaar dreigt voor de openbare orde, de veiligheid of de volksgezondheid
of dat er onwettige praktijken zullen plaatsvinden, kan het college de gebruiksovereenkomst
intrekken.
§2. Indien van dit recht gebruik gemaakt wordt, zal hierover met de betrokkenen overleg worden
gepleegd. De intrekking of wijziging van de gebruiksovereenkomst wordt gemotiveerd. Indien er een
waarborg werd betaald, wordt het volledige bedrag terugbetaald.
Artikel 8
Het reglement maakt deel uit van de gebruiksovereenkomst. Bij ondertekening van de
gebruiksovereenkomst of bevestiging van de online reservatie verklaart de gebruiker zich akkoord met
dit reglement en de geldende tarieven.
Hoofdstuk 2: AANVRAGEN VAN LOKALEN
Artikel 9: Aanvraagtermijn
§1. Gebruikers uit de categorieën A en B kunnen ten vroegste 12 maanden voor de activiteit lokalen
aanvragen.
§2. Gebruikers uit de categorieën C en D kunnen ten vroegste 9 maanden voor de activiteit lokalen
aanvragen.
§3. Gebruikers uit categorie E en F kunnen ten vroegste 3 maanden voor de activiteit lokalen
aanvragen.
§4. Lokalen moeten minstens 1 maand vooraf aangevraagd worden. Laattijdige aanvragen kunnen
ingewilligd worden indien dit administratief en praktisch nog mogelijk is.
§5. De aanvragen worden behandeld volgens datum van indiening. Indien er op dezelfde dag
meerdere aanvragen worden ingediend voor een bepaalde datum, wordt de voorrang bepaald volgens
categorie. Indien de aanvragers tot dezelfde categorie behoren, beslist het college van burgemeester
en schepenen welke aanvrager gebruik kan maken van het lokaal.
§6. Activiteiten die een duidelijke reeks vormen (zijnde meerdere activiteiten die een duidelijke
inhoudelijke samenhang vertonen en die binnen een beperkte tijdsspanne plaatsvinden in hetzelfde
lokaal), kunnen via het aanvraagformulier voor het reserveren van de eerste dag dadelijk een optie
nemen voor de volgende dagen waarop de reeks doorgaat. Deze opties worden automatisch gelicht
indien geen andere reservaties binnenkomen voor de bedoelde dagdelen.
§7. Enkel gebruikers van categorieën A en B hebben de mogelijkheid een reeks aan te vragen. Voor
gebruikers uit categorieën C is toestemming door het college van burgemeester en schepenen vereist.
Artikel 10: Opties
Een gebruiker kan tezelfdertijd maximaal 3 opties nemen op lokalen van het gemeenschapscentrum.
De opties kunnen ook mondeling of telefonisch genomen worden en blijven maximaal 14 dagen
geldig. Indien na 14 dagen geen volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier is
binnengebracht of online reservatie werd bevestigd, vervalt de optie en wordt de ruimte verder ter
beschikking gesteld indien er nieuwe aanvragen zouden binnenkomen.
Artikel 11: Annulering van reservaties
§1. Annuleringen moeten steeds schriftelijk gebeuren ten laatste 1 maand vooraf en moeten
gemotiveerd worden. Wanneer de aanvrager deze annuleringstermijn niet respecteert of geen
motivatie aangeeft, wordt de waarborg niet terugbetaald.
§2. Enkel in geval van overmacht kan hierop een uitzondering gemaakt worden door het college van
burgemeester en schepenen. Als de gebruiker aanspraak wil maken op de toepassing van de clausule
van overmacht, moeten de nodige bewijsstukken bij de annulering worden gevoegd.
Hoofdstuk 3: VERANTWOORDELIJKHEDEN, SCHADE EN VERZEKERINGEN
Artikel 12: Verantwoordelijkheden
§1. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor zijn activiteit, voor de burgerlijke aansprakelijkheid
en voor de contractuele aansprakelijkheid, namelijk schade aan het gebouw of de uitrusting.
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§2. De gebruiker is verantwoordelijk voor het naleven van de reglementen inzake gemeentelijke,
provinciale en rijkstaksen op vertoningen, auteursrechten, bedrijfsvoorheffingen voor buitenlandse
artiesten, het indienen van de voorgeschreven loonlijsten voor binnenlandse artiesten,
politiereglementen, de wet inzake handelspraktijken en alle wettelijke bepalingen die van toepassing
zijn bij het organiseren van een activiteit.
Artikel 13: Schadegevallen
§1. De ter beschikking gestelde locaties en hun uitrusting worden geacht in goede staat aan de
gebruiker ter beschikking te zijn gesteld. Indien de gebruiker bij aankomst merkt dat dit niet het geval
is, moet hij dit onmiddellijk melden aan de verantwoordelijke.
§2. Schade naar aanleiding van een activiteit moet voor het verlaten van het lokaal gemeld worden.
Eventuele kosten voor het herstellen van de schade komen ten laste van de gebruiker, ongeacht of de
schade werd veroorzaakt door hemzelf, door medewerkers, door toeschouwers of door derden.
§3. Het betreden van het gemeenschapscentrum gebeurt op eigen risico. De gemeente kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade van lichamelijke of stoffelijke aard naar
aanleiding van de toegestane activiteit, noch voor schade aan of bij diefstal van achtergelaten
apparaten, goederen en uitrusting van de gebruiker. De gemeente kan eveneens niet aansprakelijk
worden gesteld voor schade door het gebruik van de infrastructuur, tenzij bij aangetoonde ernstige
nalatigheid van de beheerder.
Artikel 14: Schadevergoeding
§1. De veroorzaakte schade moet onmiddellijk en spontaan worden gemeld aan de verantwoordelijke
die belast is met de controle. Na oproeping van de betrokkene wordt in gezamenlijk overleg een
schadedossier opgemaakt. De beslissing betreffende het al dan niet betalen van de schadevergoeding
ligt bij het college van burgemeester en schepenen, rekening houdend met normaal gebruik,
overmacht, verborgen gebreken…
§2. Elke gebruiker dient dan ook, vóór de aanvang van zijn eigen organisatie, vastgestelde schade aan
de verantwoordelijke te rapporteren om het risico te vermijden dat deze schade te zijnen laste wordt
gelegd.
§3. De eventuele schadevergoeding is ten laste van de gebruiker.
Artikel 15: Sancties
§1. Het college van burgemeester en schepenen kan te gepasten tijde of wanneer ze dit wenst
controles op verschillende vlakken laten uitvoeren en indien nodig sancties nemen. Het college van
burgemeester en schepenen zal geval per geval beoordelen en kan tijdelijke of definitieve sancties
opleggen bij niet-naleving van het reglement.
§2. Elke nieuwe aanvraag van de betrokken organisator zal worden geweigerd zolang het bedrag van
de schadevergoeding niet volledig betaald is.
Artikel 16: Verzekeringen en reglementeringen
§1. De verplichte verzekering objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing voor de lokalen
van het gemeenschapscentrum valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Eventuele
andere verzekeringen die in het kader van het gebruik van de zaal nuttig of nodig zijn, vallen onder de
verantwoordelijkheid van de gebruiker.
§2. De gebruiker moet zich zelf in regel stellen met alle andere voorschriften en verplichtingen met
betrekking tot het organiseren van evenementen.
§3. Betreffende het geluidsniveau wordt er verwezen naar het VLAREM en het KB van 24.02.1977
betreffende geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen.
Hoofdstuk 4: GEBRUIK VAN LOKALEN, APPARATUUR EN MEUBILAIR
Artikel 17: Bestemming en controle
§1. De gebruiker mag geen andere bestemming geven aan de lokalen dan die waarvoor het gebruik
werd toegestaan.
§2. Het doorgeven of onderverhuren van de infrastructuur is verboden zonder uitdrukkelijke
toestemming van het college van burgemeester en schepenen.
§3. De verantwoordelijke of diens afgevaardigde heeft de volle bevoegdheid om controle uit te
oefenen. Hij heeft dan ook vrije toegang tot alle activiteiten, met uitzondering van besloten
vergaderingen.

24/61

Artikel 18: Sleutel
§1. Voor elke activiteit dient de gebruiker, vermeld op de gebruiksovereenkomst, de sleutel persoonlijk
af te halen op de locatie vermeld op de gebruiksovereenkomst en te tekenen voor ontvangst, tenzij
anders vermeld op de gebruiksovereenkomst.
§2. De sleutel wordt na de gebruiksperiode terugbezorgd op de locatie die vermeld staat op de
gebruiksovereenkomst.
§3. Bij verlies van de sleutel wordt een schadevergoeding aangerekend aan de gebruiker.
Artikel 19: Aankleding zalen
§1. Ramen, muren, deuren, panelen, vloeren, enz. mogen niet genageld, geschroefd, beplakt of
beschilderd worden. Zij mogen van geen enkel hechtingsmiddel worden voorzien.
§2. Versieringen worden enkel in het lokaal aangebracht via het daarvoor voorziene ophangsysteem
of op de met de verantwoordelijke afgesproken manier.
Artikel 20: Gebruik materiaal en meubilair
§1. De gebruiker informeert zich vooraf over de werking van de verlichting, de verwarming en de
technische installatie van het lokaal. Bij het einde van de activiteit worden alle lichten gedoofd en de
deuren en ramen gesloten.
§2. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor achtergelaten materialen. Ze zullen op kosten
van de gebruiker worden weggevoerd.
Artikel 21: Schoonmaak
§1. Tenzij anders overeengekomen in de gebruiksovereenkomst, is de gebruiker verplicht de gebruikte
lokalen na de activiteiten in nette toestand te brengen, alle versieringen te verwijderen, de vloer te
vegen (of stofzuigen) en alle gebruikte materialen af te wassen en naar behoren op te bergen.
Wanneer de koelingen werden gebruikt, moeten deze na de activiteit worden leeggemaakt en
afgewassen. Bij gebruik van de tapinstallatie moeten de leidingen worden gespoeld na afloop van de
activiteit.
§2. Alle gebruikte tafels en stoelen moeten proper worden achtergelaten. Ze worden terug in de
oorspronkelijke opstelling geplaatst, tenzij anders bepaald in de gebruiksovereenkomst.
§3. Alle afval moet worden verwijderd.
§ 4. Erkende verenigingen kunnen vooraf een evenementencontainer reserveren om het restafval in te
deponeren.
§5. Na een activiteit moet het gebruikte lokaal dadelijk worden opgeruimd. Bij afloop van de
huurperiode moet de zaal volledig ontruimd zijn. Opstellen en afbreken gebeurt tijdens de
huurperiode.
§6. Wanneer de schoonmaak niet gebeurt zoals in bovenstaande artikelen bepaald, zal dit worden
uitgevoerd door het gemeentepersoneel tegen een onkostenvergoeding vastgesteld door het college
van burgemeester en schepenen op basis van de gepresteerde uren.
Hoofdstuk 5: VEILIGHEID
Artikel 22: Veiligheid
§1. Er moet steeds een vlotte toegang en doorgang gewaarborgd zijn. In-, uit- en andere
nooduitgangen mogen in geen geval slotvast gemaakt worden of versperd worden tijdens de
activiteiten.
§2. Noch de brandweerkast, noch enig ander veiligheidsmateriaal mag bedekt zijn, evenmin mag er
een meubelstuk of een obstakel voor worden geplaatst. De gebruiker informeert zich over de werking
van de brandhaspels en de poederblusapparaten.
§3. De lokalen moeten voldoende verlicht zijn. Alleen elektriciteit is toegelaten als algemene
kunstmatige verlichtingsbron.
§4. De gebruiker mag geen groter aantal deelnemers toelaten in de gebruikte lokalen dan het
maximum aantal door de brandweer bepaald.
Artikel 23: Rookverbod
In alle lokalen van het gemeenschapscentrum geldt een algemeen rookverbod.
Artikel 24: Stopzetting
Het niet naleven van de voormelde veiligheidsregels heeft de verplichte stopzetting van de activiteit
door de aangestelde toezichthouder tot gevolg.
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Hoofdstuk 6: TENTOONSTELLINGEN
Artikel 25
§1. De gebruiker staat in voor de verzekering van de tentoongestelde voorwerpen met een
verzekering “van nagel tot nagel”, d.w.z. alle risico’s van brand, diefstal en beschadiging. Verder is de
gebruiker aansprakelijk voor alle eisen, boetes of strafrechtelijke gevolgen naar aanleiding van
misbruik van naam, eerroof en andere wetsovertredingen.
§2. Verkoopactiviteiten, commerciële tentoonstellingen of veilingen kunnen worden toegestaan door
het college van burgemeester en schepenen mits naleving van de voorschriften inzake de wet op de
handelspraktijken en alleen na uitdrukkelijke afzonderlijke overeenkomst.
Hoofdstuk 7: SLOTBEPALINGEN
Artikel 26: Overtredingen
Bij overtreding van de afspraken in dit reglement, kan het college van burgemeester en schepenen
volgende maatregelen nemen:
- Stilleggen van de activiteit en ontruiming van het gebouw op kosten van de gebruiker bij
overtreding van de veiligheids- en verbodsbepalingen.
- Uitsluiting van gebruik van het gemeenschapscentrum voor een door het college van
burgemeester en schepenen bepaalde periode.
Artikel 27: Onvoorziene gevallen
Gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement worden ter plaatse door de verantwoordelijke
beoordeeld. In geval van betwistingen, moeilijkheden en uitzonderingen die niet in dit reglement
worden geregeld, beslist het college van burgemeester en schepenen.
Hoofdstuk 8: SPECIFIEKE BEPALINGEN – DE GARVE
Artikel 28: Kenmerken
§1. Adres: Deroissart 9 2370 Arendonk
§2. Feestzaal De Garve gelegen aan parking Deroissart is de grootste zaal van het
gemeenschapscentrum en beschikt over een polyvalente ruimte met podium, geluidsinstallatie, toog,
koelingen en tapinstallatie, kleedkamers met douches, sanitaire voorzieningen, een uitgeruste keuken
en een inkomhal met vestiaire. De grote zaal kan verkleind worden door middel van een
scheidingswand.
Artikel 29: Bestemming en gebruikers
§1. Volgende activiteiten kunnen plaatsvinden in zaal De Garve: optreden, podiumgebruik, receptie,
vergadering, cafetaria, quiz of kaartavond, infoavond, cursus en vorming, tentoonstelling, film,
repetitie, (ruil)beurs, eetdag, (leden)feest, ledenwerking.
§2. Alle gebruikerscategorieën kunnen gebruik maken van zaal de Garve.
Artikel 30: Aanvraag en voorschot
§1. Een aanvraag voor het gebruik van de zaal gebeurt via de website. Op basis van de aanvraag
wordt een gebruiksovereenkomst opgemaakt.
§2. De gebruiksovereenkomst vermeldt het voorschot dat binnen de 30 dagen na bevestiging van
reservatie dient te worden betaald. Gebruikers van categorieën D, E en F betalen het voorschot en de
volledige huursom binnen 30 dagen na bevestiging van reservatie. De reservatie is pas definitief na
ontvangst van deze som.
Artikel 31: Schoonmaak
§1. Gebruikers van categorie B en C duiden bij reservatie de keuze aan voor schoonmaak door
gebruiker of schoonmaak via de gemeente. In geval van schoonmaak door gebruiker is een
onkostenvergoeding van toepassing wanneer de schoonmaak niet naar behoren gebeurt, op basis van
de gepresteerde uren uitgevoerd door het gemeentepersoneel. In geval van keuze voor schoonmaak
via de gemeente, betaalt de gebruiker het schoonmaaktarief zoals vastgelegd in het
retributiereglement.
§3. Gebruikers van categorie D, E en F betalen het schoonmaaktarief zoals vastgelegd in het
retributiereglement.
Artikel 32: Materiaal
§1. De gebruiker geeft bij de online reservatie of minstens 14 dagen voor de activiteit via de
zaalverantwoordelijke aan welke materiële en technische zaken hij nodig heeft voor de activiteit.
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Artikel 33: Betaling
§1. Voor gebruikers van categorieën A, B en C wordt na afloop van de activiteit een retributie
aangerekend zoals vastgesteld in het retributiereglement. De volledige factuur dient binnen de 30
dagen na factuurdatum te worden betaald.
§2. Gebruikers van categorie D, E en F betalen de retributie en het voorschot binnen 30 dagen na
bevestiging van reservatie.
§3. Indien het verschuldigde bedrag van het energieverbruik en de schoonmaak lager is dan het
voorschot, zal het verschil binnen de 30 dagen na factuurdatum worden terugbetaald.
Artikel 34: Podiumactiviteiten
§1. Erkende verenigingen kunnen voor eigen publieke optredens (optredens vertolkt door de eigen
vereniging die voor iedereen toegankelijk zijn) aanspraak maken op vijf gratis repetities (dagdelen) in
het lokaal, op voorwaarde dat dit vrij is. Deze data moeten samen met de aanvraag uitdrukkelijk
worden vermeld.
§2. Bijkomende repetities zullen aangerekend worden zoals bepaald in het retributiereglement. Deze
kunnen ten vroegste 1 maand vooraf worden aangevraagd. Indien de vereniging vroeger wil
reserveren, zullen de bijkomende repetities worden aangerekend aan het basistarief.
§3. Decor opbouwen kan pas na overleg en uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke.
§4. Podium, kleedkamers en technische lokalen mogen enkel betreden worden door de organisatoren
en de artiesten.
Artikel 35: Billijke vergoeding
§1. Het gemeentebestuur betaalt voor zaal De Garve het jaartarief van ‘billijke vergoeding met drank’
waardoor alle gebruikers van deze zaal van deze heffing worden vrijgesteld.
§2. De aangifte van auteursrechten (Sabam) is ten laste van de gebruiker.
Hoofdstuk 8: SPECIFIEKE BEPALINGEN – DE WAMP
Artikel 36: Kenmerken

§1. Adres: Deroissart 5 2370 Arendonk
§2. Zaal De Wamp is gelegen op de bovenverdieping van de bibliotheek. De ingang bevindt zich
achter het gebouw aan het leescafé. De vloer is volledig bekleed met vast tapijt en de ruimte beschikt
over een keukenblok, podium, beamer en geluidsinstallatie.
Artikel 37: Bestemming en gebruikers
§1. Volgende activiteiten kunnen plaatsvinden in zaal de Wamp: infoavond, cursus en vorming,
tentoonstelling, film, repetitie, vergadering, quiz, beurs, optreden, ledenwerking.
§2. Alle gebruikerscategorieën kunnen gebruik maken zaal De Wamp.
Artikel 38: Aanvraag
§1. Een aanvraag van het gebruik van de zaal via de website. Op basis van de aanvraag wordt een
gebruiksovereenkomst opgemaakt.
Artikel 39: Materiaal
§1. De gebruiker geeft bij de online reservatie of minstens 14 dagen voor de activiteit via de
zaalverantwoordelijke aan welke materiële en technische zaken hij nodig heeft voor de activiteit.
Artikel 40: Betaling
§1. Voor gebruikers van categorieën A, B en C wordt na afloop van een activiteit de retributie
aangerekend. De volledige factuur dient binnen de 30 dagen na factuurdatum te worden betaald.
§2. Gebruikers van categorie D, E en F betalen de retributie binnen 30 dagen na bevestiging van de
reservatie.
Artikel 41: Podiumactiviteiten
§1. Erkende verenigingen kunnen voor eigen publieke optredens (optredens vertolkt door de eigen
vereniging die voor iedereen toegankelijk zijn) aanspraak maken op vijf gratis repetities (dagdelen) in
het lokaal, op voorwaarde dat dit vrij is. Deze data moeten samen met de aanvraag uitdrukkelijk
worden vermeld.
§2. Bijkomende repetities worden aangerekend aan het basistarief.
§3. Decor opbouwen kan pas na overleg en uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke.
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Hoofdstuk 9: SPECIFIEKE BEPALINGEN – DE VLOED
Artikel 42: Kenmerken

§1. Adres: Deroissart 5 2370 Arendonk
§2. Zaal De Vloed is gelegen op de benedenverdieping van de bibliotheek. De ingang bevindt zich
achter het gebouw aan het leescafé. De ruimte is volledig bekleed met vast tapijt en beschikt over een
keukenblok, beamer en geluidsinstallatie.
Artikel 43: Bestemming en gebruikers
§1. Volgende activiteiten kunnen plaatsvinden in zaal De Vloed: infoavond, cursus en vorming,
tentoonstelling, film, repetitie, vergadering, quiz, beurs, optreden, ledenwerking.
§2. Alle gebruikerscategorieën kunnen gebruik maken van zaal De Vloed.
Artikel 44: Aanvraag
§1. Een aanvraag van het gebruik van de zaal gebeurt via de website. Op basis van de aanvraag
wordt een gebruiksovereenkomst opgemaakt.
Artikel 45: Materiaal
§1. De gebruiker geeft bij de online reservatie of minstens 14 dagen voor de activiteit via de
zaalverantwoordelijke aan welke materiële en technische zaken hij nodig heeft voor de activiteit.
Artikel 46: Betaling
§1. Voor gebruikers van categorieën A, B en C wordt na afloop van een activiteit de retributie
aangerekend. De volledige factuur dient binnen de 30 dagen na factuurdatum te worden betaald.
§2. Gebruikers van categorie D, E en F betalen de retributie binnen 30 dagen na bevestiging van de
reservatie.
Artikel 47: Podiumactiviteiten
§1. Erkende verenigingen kunnen voor eigen publieke optredens (optredens vertolkt door de eigen
vereniging die voor iedereen toegankelijk zijn) aanspraak maken op vijf gratis repetities (dagdelen) in
het lokaal, op voorwaarde dat dit vrij is. Deze data moeten samen met de aanvraag uitdrukkelijk
worden vermeld.
§2. Bijkomende repetities worden aangerekend aan het basistarief.
§3. Decor opbouwen kan pas na overleg en uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke.
Hoofdstuk 10:
SPECIFIEKE BEPALINGEN – ZAAL DE ONTMOETING
Artikel 48: Kenmerken
§1. Adres: Deroissart 3, 2370 Arendonk
§2. De Ontmoeting is gelegen aan de achterzijde van de bibliotheek en beschikt over een ruime zaal
met toog en koelingen, een ingerichte keuken, tafels en stoelen.
Artikel 49: Bestemming en gebruikers
§1. Volgende activiteiten kunnen plaatsvinden in zaal De Ontmoeting: receptie, vergadering, cafetaria,
quiz, kaartavond, infoavond, cursus en vorming, (ruil)beurs, eetdag, (leden)feest, ledenwerking.
§2. Gebruikers van categorie A, B, C, D en E kunnen gebruikmaken van zaal De Ontmoeting.
Artikel 50: Aanvraag en afspraken
§1. De beschikbaarheid van zaal De Ontmoeting dient nagevraagd te worden bij de contactpersoon
van KVG Arendonk.
§2. Een aanvraag moet steeds gericht zijn aan KVG Arendonk.
§3. Concrete afspraken omtrent het gebruik van zaal De Ontmoeting worden gemaakt met de
contactpersoon van KVG Arendonk.
Hoofdstuk 11:
SPECIFIEKE BEPALINGEN – LOKAAL DE AREND
Artikel 51: Kenmerken
§1. Adres: Wampenberg 117, 2370 Arendonk

§2. Lokaal De Arend bestaat uit een zaaltje en een café, gescheiden door een ruime schuifdeur met
glas. Tafels, stoelen, tapinstallatie, koelingen en muziekinstallatie zijn aanwezig. Hiernaast beschikt De
Arend over een uitgeruste keuken, sanitaire voorzieningen en parkeergelegenheid.
Artikel 52: Bestemming en gebruikers
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§1. Volgende activiteiten kunnen plaatsvinden in Lokaal De Arend: optreden, receptie, vergadering,
cafetaria, quiz, kaartavond, infoavond, cursus en vorming, tentoonstelling, film, repetitie, (leden)feest,
ledenwerking, beurs, eetdag.
§2. Alle gebruikerscategorieën kunnen gebruik maken van Lokaal De Arend.
Artikel 53: Aanvraag en afspraken
§1. Een aanvraag moet steeds gericht zijn aan de Koninklijke Harmonie De Arend.
§2. Concrete afspraken omtrent het gebruik van Lokaal De Arend worden gemaakt met de
contactpersoon van Koninklijke Harmonie De Arend.
Hoofdstuk 11:
SPECIFIEKE BEPALINGEN – ’T ONKROOID
Artikel 54 : Kenmerken
§1. Adres: Koeistraat 8, 2370 Arendonk
§2. Het jeugdhuis beschikt over een jongerencafé, polyvalente podiumzaal met balkon, een
vergaderzaal en een cinemazaaltje.
Artikel 55: Bestemming en gebruikers
§1. Volgende activiteiten kunnen plaatsvinden in Lokaal ‘t Onkrooid: optreden, podiumgebruik,
receptie, vergadering, cafetaria, quiz, infoavond, cursus en vorming, tentoonstelling, film, repetitie,
beurs, eetdag, ledenwerking.
§2. Enkel gebruikers van categorie A en B kunnen gebruikmaken van jeugdhuis ‘t Onkrooid.
Gebruikers van categorieën C en D kunnen gebruik maken van het cinemazaaltje.
§3. Het jeugdhuis kan niet gebruikt worden voor fuiven buiten de bepalingen van het specifieke
reglement voor fuiven.
Artikel 56: Beschikbaarheid
§1. Lokaal ’t Onkrooid kan gebruikt worden tijdens weekdagen. ’t Onkrooid kan op weekenddagen
gehuurd worden in periodes dat het jeugdhuis gesloten is of voor de duur van een dagdeel.
Artikel 57: Aanvraag en afspraken
§1. Een aanvraag moet steeds gericht zijn aan jeugdhuis ’t Onkrooid.
§2. Concrete afspraken omtrent het gebruik van het jeugdhuis worden gemaakt met de
contactpersoon van jeugdhuis ‘t Onkrooid.
Hoofdstuk 12:
SPECIFIEKE BEPALINGEN – LOKAAL HEEMKUNDIG MUSEUM
Artikel 58: Kenmerken
§1. Adres: Molenwiel 37, 2370 Arendonk
§2. De ontmoetingsruimte van het heemhuis beschikt over een zeventigtal zitplaatsen aan tafeltjes en
heeft een eigen toog. Hiernaast beschikt de ruimte over een vaste geluidsinstallatie en een beamer
met groot scherm.
Artikel 59: Bestemming en gebruikers
§1. Volgende activiteiten kunnen plaatsvinden in Lokaal Heemkundig museum: receptie, vergadering,
lezing, cafetaria, quiz, kaartavond, infoavond, cursus en vorming, ledenwerking.
§2. Alle gebruikerscategorieën kunnen gebruikmaken van Lokaal Heemkundig Museum.
Artikel 60: Aanvraag en afspraken
§1. Een aanvraag moet steeds gericht zijn aan de Heemkundige Kring.
§2. Concrete afspraken omtrent het gebruik van Lokaal Heemkundig museum worden gemaakt met
de contactpersoon van de Heemkundige Kring.
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Retributiereglement gemeenschapscentrum Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
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Aanleiding en context
Het huidige retributiereglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 maart 2016. Op
vraag van zowel gebruikers als administratie werd een voorstel uitgewerkt om schoonmaak via de
gemeente aan te bieden voor zaal De Garve.
Juridische grond
 Decreet lokaal cultuurbeleid van 6 juli 2012
 Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
Argumentatie
Er wordt een tariefonderscheid gemaakt tussen inwoners en niet-inwoners van Arendonk gezien de
lopende bijdrage van inwoners in de gemeentelijke inkomsten. Daarnaast voorziet de retributie een
tariefonderscheid naargelang gebruikers en bestemming om voorrang te geven aan
cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale bevolking.
De tarieven voor de schoonmaak van zaal De Garve moeten in het retributiereglement worden
opgenomen. Het betreft een uurtarief zodat de aanrekening gebeurt naarmate de bevuilingsgraad van
de zaal. De overige retributies voor de zalen van het gemeenschapscentrum worden niet gewijzigd.
Het beheersorgaan voor bibliotheek en gemeenschapscentrum gaf een positief advies over de
voorgestelde wijziging op 28 oktober 2018.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het retributiereglement gemeenschapscentrum goed.

Bijlagen
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RETRIBUTIEREGLEMENT
GEMEENSCHAPSCENTRUM
Artikel 1
§1. Met ingang van 1 september 2019 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een
retributie gevestigd op het gebruik van het gemeenschapscentrum.
§2. Het retributiereglement gemeenschapscentrum vormt een aanvulling op het gebruiksreglement en
wordt vastgelegd door de gemeenteraad op advies van het adviesorgaan bevoegd voor cultuur.
Artikel 2: Huurtermijn
§1. De lokalen worden verhuurd per dagdeel of per dag. Dagdeel: 8.00 uur - 13.00 uur // 13.00 uur 18.00 uur // 18.00 uur - 03.00 uur
§2. Opstellen en afbreken dient te gebeuren tijdens de huurtermijn.
Artikel 3: Energiekosten zaal De Garve, zaal ‘t Onkrooid
§1. Energiekosten (gas en elektriciteit) worden berekend aan de hand van de meterstanden.
§2. De prijs van het verbruik wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 4
§1. Voor wettelijke feestdagen en vooravonden van wettelijke feestdagen is het weekendtarief van
toepassing.
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Jaarrekening 2018 AGB Arendonk - Advies
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Jaarlijks stelt de raad van bestuur van het AGB Arendonk de jaarrekening vast.
Juridische grond
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
 Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de opbenare centra voor maatschappelijk welzijn
 Gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2013 waarin het AGB Arendonk wordt opgericht
 Vaststelling jaarrekening door de raad van bestuur van het AGB Arendonk op 19 juni 2019
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Argumentatie
De jaarrekening wordt vastgesteld volgens de principes van de vennootschapsboekhouding en volgens
de principes van de beleids- en beheerscyclus.
Hierover brengt de gemeenteraad een advies uit.

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
De vaststelling van de jaarrekening bepaalt mee het overgedragen resultaat van het boekjaar van het
AGB Arendonk.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad brengt een gunstig advies uit over de jaarrekening 2018, zowel volgens de
principes van de vennootschapsboekhouding als volgens de principes van de beleids- en
beheerscyclus van het AGB Arendonk.

Artikel 2
Dit besluit wordt overgemaakt aan de Vlaamse regering.
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Gewijzigde statuten AGB Arendonk - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Tussenkomsten
Benny Maes vraagt wanneer de raad van bestuur opnieuw wordt samengesteld.
An Hermans stelt dat dit inderdaad in juni al had gekund.
De algemeen directeur stelt dat dit de facto niet zo veel uitmaakt nu de volgende zitting van de raad
van bestuur in de nieuwe samenstelling alleszins pas zal doorgaan (in oktober of november) na de
gemeenteraad van september.

Motivatie
Aanleiding en context
De huidige statuten van het AGB Arendonk verwijzen in een aantal artikels nog naar het oude
gemeentedecreet en moeten dus aangepast worden conform het huidige Decreet Lokaal Bestuur.
Juridische grond
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Argumentatie
Art. 233 geeft aan dat de raad van bestuur advies geeft over het gewijzigde voorstel en dat de
gemeenteraad beslist over de wijziging.
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De raad van bestuur van het AGB gaf een positief advies op 19 juni 2019.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de gewijzigde statuten van het AGB Arendonk aangepast conform het nieuwe
Decreet Lokaal Bestuur goed.
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Gewijzigde beheersovereenkomst Gemeente Arendonk
en AGB Arendonk - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De huidige beheersovereenkomst tussen Gemeente Arendonk en het AGB Arendonk verwijst in een
aantal artikels nog naar het oude gemeentedecreet.
Juridische grond
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Argumentatie
De beheersovereenkomst moet aangepast worden naar het nieuwe Decreet Lokaal bestuur (art. 234).
De raad van bestuur van het AGB heeft de gewijzigde beheersovereenkomst goedgekeurd op 19 juni
2019.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de gewijzigde beheersovereenkomst tussen Gemeente Arendonk en het AGB
Arendonk aangepast conform het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur goed.
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Budgetwijziging 2019/01 AGB Arendonk volgens de
principes van de beleids- en beheerscyclus Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
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Aanleiding en context
De raad van bestuur van het AGB Arendonk heeft een budgetwijziging vastgesteld. Deze
budgetwijziging moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad.
Juridische grond
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
 Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
 Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschirften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningenstelsel
van de gemeenten, de provincies en de OCMWs
 Omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018-omzendbrief betreffende de budgetten en de
éénjarige meerjarenplannen 2019
 gemeenteraadsbeslissing van 10 december 2018 waarin het budget 2019 wordt goedgekeurd
Argumentatie
Deze budgetwijziging is noodzakelijk om de budgetten af te stemmen op de realiteit.

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
De goedkeuring van de budgetwijziging van het AGB Arendonk heeft een financiële weerslag op de
respectievelijke ramingen binnen de begroting van de gemeente.
Zo zullen er aanpassingen nodig zijn op de volgende ramingnummers:
 2019150041 Prijssubsidie
 2019160045 Renteloze lening

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De budgetwijziging 2019/01 vastgesteld op 19 juni 2019 door de raad van bestuur van het AGB
Arendonk wordt goedgekeurd volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus, volgens de
wettelijke rapporten.
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Aangepaste prijssubsidiereglement 2019 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Om economisch leefbaar te zijn nodig is dat het AGB Arendonk vanwege de Gemeente Arendonk
prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor het recht van toegang tot de sportinfrastructuur. Hiertoe
werd een prijssubsidiereglement opgesteld om de voorziene toegangsprijzen (inclusief 6 % btw) voor
recht op toegang tot zwembad, sportpark en turnzalen te vermenigvuldigen met een bepaalde factor.
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Juridische grond
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen
Argumentatie
Vanwege de gewijzigde budgetten moet de prijssubsidie en bijhorende factor aangepast worden om
het AGB Arendonk economisch rendabel te houden.
De raad van bestuur van het AGB stelde het gewijzigde prijssubsidiereglement vast op 19 juni 2019.

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
De nieuwe prijssubsidie bedraagt minstens € 530.968,54 (500.913,72 + 6% btw) om economisch
rendabel te zijn.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het aangepaste prijssubsidiereglement 2019 goed.
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Aangepaste leningsovereenkomst 2019 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Om de investeringsuitgaven te kunnen bekostigen van het AGB Arendonk wordt er een renteloze
leningsovereenkomst afgesloten met de gemeente.
Juridische grond
Voorafgaande beslissing nr. 2010.047 van 30 maart 2010 bevestigt dat het renteloze karakter van een
lening die wordt verstrekt door een gemeente aan een AGB niet wordt aangemerkt als een verkregen
abnormaal of goedgunstig voordeel in hoofde van het AGB.
Argumentatie
Vanwege de gewijzigde investeringsuitgaven 2019 moet de leningsovereenkomst aangepast worden
om te kunnen voldoen in de geplande uitgaven.
De raad van bestuur van het AGB stelde de gewijzigde leningsovereenkomst vast op 19 juni 2019.

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
De nieuwe renteloze lening bedraagt € 614.500,00.

Stemming op het agendapunt
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Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de aangepaste leningsovereenkomst 2019 goed.

Financiële dienst
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Jaarrekening 2018 parochie St-Jozef Arendonk - Advies
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De kerkraad van de parochie St.-Jozef in Arendonk heeft de jaarrekening 2018 opgemaakt en
goedgekeurd in de vergadering van 20 januari 2019.
Juridische grond
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten
Argumentatie
De rekeningen van de erkende erediensten zijn onderworpen aan het advies van de gemeenteraad en
aan de goedkeuring van de provinciegouverneur. Het gemeentebestuur voerde controle uit op de
cijfers van de jaarrekening en de toevoeging van de verplichte stukken.

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
Er wordt geen gemeentelijke toelage verleend aan de parochie St.Jozef te Arendonk.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de de jaarrekening 2018 van de parochie St.-Jozef in
Arendonk.
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Jaarrekening 2018 parochie Onze Lieve Vrouw Arendonk
Centrum - Advies
GOEDGEKEURD

Tussenkomsten
Tom Claessen vraagt of de OLV kerk al volledig is verled en of dit gemeentelijke bevoegdheid is.
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De stralers zijn niet verled.
De burgemeester stelt dat dit de bevoegdheid is van de kerkfabriek. Hij meent dat er geen led
verlichting is in de kerk. De stralers op de kerk vallen onder de gemeentelijke bevoegdheid.

Motivatie
Aanleiding en context
De kerkraad van de parochie Onze Lieve Vrouw Arendonk Centrum heeft de jaarrekening 2018
opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van 19 februari 2019.
Juridische grond
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten
Argumentatie
De rekeningen van de erkende erediensten zijn onderworpen aan het advies van de gemeenteraad en
aan de goedkeuring van de provinciegouverneur. Het gemeentebestuur voerde controle uit op de
cijfers van de jaarrekening en de toevoeging van de verplichte stukken.

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
Er wordt geen gemeentelijke toelage verleend aan de parochie Onze Lieve Vrouw Arendonk Centrum.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de de jaarrekening 2018 van de parochie Onze Lieve
Vrouw Arendonk Centrum.
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Jaarrekening 2018 gemeente Arendonk - Vaststelling
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Jaarlijks stelt de gemeenteraad de jaarrekening van de gemeente Arendonk vast.
Juridische grond
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
 Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
 Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en andere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van
de gemeenten, de provincies en de OCMW's
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Argumentatie
De jaarrekening wordt vastgesteld volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus.

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
De vaststelling van de jaarrekening bepaalt mee het overgedragen resultaat van het boekjaar.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2018 van gemeente Arendonk vast, zowel volgens de principes
van de vennootschapsboekhouding als volgens de principes van de beleids- en beheerscyclus.

Artikel 2
Dit besluit wordt overgemaakt aan de Vlaamse regering.
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Budgetwijziging 2019/01 volgens de principes van de
beleids- en beheerscyclus - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Tussenkomsten
Davy Cools vraagt - onder verwijzing naar blz.65 – wat bedoeld wordt met 'doorschuiven naar de
volgende jaren' van de fietsenstalling.
Luc Bouwen antwoordt dat er ten eerste een interne discussie is binnen de administratie (technische
dienst versus dienst grondgebiedszaken) over de plannen m.b.t. het 'witte huis' en ten tweede over
de vraag hoever het domein van het 'witte huis' moet reiken.
We hadden de bedoeling om een grote fietsenstalling te maken tot tegen de muur van het 'witte
huis'. Dat ontwerp ligt klaar voor aanbesteding. De keuze moet gemaakt worden. Het hangt dus
samen met het dossier van het 'witte huis'.
Davy Cools vraagt wat de timing is betrekkelijk de renovatie van 'de Garve'.
Luc Bouwen antwoordt dat ook in dat dossier nog een beleidskeuze moet gemaakt worden tussen
een grote renovatie dan wel de uitvoering van de werken die al gepland waren.
Tom Claessen heeft een algemene vraag over het financieel beleid.
Er kan volgens hem vastgesteld worden dat er meer dan voldoende financiële buffer is. Hij vraagt wat
de visie ter zake is.
Volgens Kenny Viskens is de gemeente financieel kerngezond. Er zijn meer dan voldoende financiële
middelen. Grote investeringen (bv dossier van de school) kondigen zich aan.
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De burgemeester vult aan dat er vorig jaar een oefening is gemaakt betrekkelijk versnelde
aflossingen. De financieel directeur heeft geen gunstig advies uitgebracht.
Volgens Tom Claessen kunnen – gelet op de voorhanden zijnde financiële middelen – een heel aantal
projecten opgestart worden. Hij verwijst naar de kinderarmoede.
De burgemeester vraagt aan het raadslid om een concreet voorstel.
Tom Claessen antwoordt dat er kan samengezeten worden met verenigingen en kan bekeken worden
wat er bij andere gemeenten met een hoge armoede-index gebeurt.
Is er een integraal plan? De financiële middelen zijn er alvast.
Joke Segers stelt dat sinds dit jaar kan gerekend worden op een mooie ondersteuning vanuit het
sociaal huis. Er wordt volop aan gewerkt. Er is overleg met kinderopvanginitiatieven over het toeleiden
van groepen, er is overleg met de scholen over onbetaalde schoolfacturen. Kinderen worden
uitgenodigd in het sociaal huis. Vanaf volgend jaar zal de uitbetaling van de geboortepremie gebeuren
in het sociaal huis in plaats van door de gemeentelijke financiële dienst.
Tom Claessen vraagt om een stappenplan met timing.

Motivatie
Aanleiding en context
Naar aanleiding van het vaststellen van de jaarrekening 2018 van de gemeente, wordt er een
budgetwijziging 2019/01 opgesteld.
Juridische grond
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
 Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
 Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschirften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningenstelsel
van de gemeenten, de provincies en de OCMWs
 Omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018-oOmzendbrief betreffende de budgetten en de
éénjarige meerjarenplannen 2019
 gemeenteraadsbeslissing van 10 december 2018 waarin het budget 2019 wordt goedgekeurd
 gemeenteraadsbeslissing van 24 juni 2019 waarin de jaarrekening van 2018 vastgesteld wordt
Argumentatie
Deze budgetwijziging is noodzakelijk om het gecumuleerd budgettaire resultaat van het vorige boejaar
(2018) toe te voegen aan het budget 2019 enerzijds en de budgetten af te stemmen op de realiteit
anderzijds.

Financiële informatie
Financiële en beleidsinformatie
De goedkeuring van de budgetwijziging heeft een financiële weerslag op de respectievelijke ramingen
binnen de begroting van de gemeente.
Het schema 'Financiële toestand bij BW' geeft het effect van de wijzigingen op het resultaat op
kasbasis en op de autofinancieringsmarge van het gemeentebestuur weer. (zie documenten in bijlage)
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Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 18 stem(men) voor: Rob Blockx; Luc Bouwen; Tom Claessen; Alek Dom; Marina Gys; Gunther
Hendrickx; Kristof Hendrickx; An Hermans; Leny Noboa; Rik Nys; Rudy Panis; Joke Segers; Gunter
Spapen; Karolien Verbeek; Kenny Viskens; Mariska Vogels; Boud Westhof; Michiel Wils
- 3 onthouding(en): Davy Cools; Benny Maes; Joannes Wijnen

Besluit
Artikel 1
De budgetwijziging 2019/01 wordt goedgekeurd volgens de principes van de beleids- en
beheerscyclus, volgens de wettelijke rapporten.

Dienst grondgebiedzaken
26

2019_GR_00120

Subsidieaanvraag Kempens Woonplatform Noord Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De beslissing van de minister van 29 mei 2009, 22 augustus 2012, 20 januari 2014, 18 augustus 2015
en 24 juli 2018 om de gevraagde subsidies toe te kennen aan het project Kempens Woonplatform
vanaf 1 november 2009 tot op 31 december 2019.
Voor de werking Kempens Woonplatform kan een nieuwe subsidieaanvraag ingediend worden voor de
periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. Deze aanvraag moet uiterlijk 6 maanden
voor de geplande startdatum ingediend worden, dit is uiterlijk 30 juni 2019. Er kunnen subsidies
verkregen worden voor de verplichte activiteiten en deze kunnen tot maximaal twee derden
aangevuld worden door het inzetten op aanvullende activiteiten.
Op 17 januari 2019 was er een bilaterale bespreking met de betrokken schepenen met betrekking tot
het aanvraagdossier voor de verlenging van Kempens Woonplatform waarbij de krijtlijnen van het
project besproken werden.
Er wordt rekening gehouden met de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van
28 februari 2019 en 2 mei 2019 in voorbereiding van het voorliggend subsidiedossier.
Op 19 maart 2019 besliste de raad van bestuur van IOK om de werking van Kempens Woonplatform
verder op te splitsen in 4 werkingsgebieden.
Op 17 mei 2019 keurde de raad van bestuur van IOK het voorliggend subsidiedossier goed.
Juridische grond
 Het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018 over het lokaal woonbeleid.
 Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op artikel 28,
zoals gewijzigd.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd.
Argumentatie
Op basis van de laatste collegebeslissing en de repliek van Wonen-Vlaanderen op het verslag van het
verkennend overleg met Wonen-Vlaanderen van 5 april 2019 werden nog een aantal aanpassingen
doorgevoerd, zoals opgenomen in het voorliggend subsidiedossier.
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IOK zal, in samenwerking met de lokale besturen en andere woonactoren, met het projectvoorstel
voor de verlenging van Kempens Woonplatform, het woonbeleid op maat voor elk van de
deelnemende gemeenten verder uitwerken. Hierbij zal de centrale kenniscel rond wonen behouden
blijven, maar wordt het engagement van het lokale bestuur gevraagd om het project te ondersteunen
met een lokale equipe.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad beslist om verder deel te nemen aan het project Kempens Woonplatform Noord. De
gemeenteraad keurt het voorliggend dossier met betrekking tot de subsidieaanvraag voor het project
Kempens Woonplatform Noord goed.
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2019_GR_00128

Aanvullende dagorde op vraag van sp.a-Groen: voorstel
nieuw gemeentelijk subsidiereglement voor acties naar
biodiversiteit - Goedkeuring
AFGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Het gemeentebestuur wenst een premie voor biodiversiteit en aankoop natuurgebieden om te vormen
naar een nieuwe premie voor bevordering van biodiversiteit. De huidige subsidie voor biodiversiteit is
te beperkt om efficiënt te zijn. Het gemeentebestuur wil met een nieuw subsidiereglement meer
toepassingen ondersteunen. Het zwaartepunt van de subsidie is gericht op het creëren van
verbindingen tussen de verschillende natuurgebieden binnen de gemeente. Met dit nieuwe
subsidiereglement wenst gemeentebestuur Arendonk particulieren, bedrijven,
verenigingen en scholen te stimuleren om hun terreinen en tuinen anders in te richten om zo de
natuurwaarde te verhogen.
Onderstaand voorstel tot reglement werd door het vorige gemeentebestuur op 22 mei 2018 voor
advies voorgelegd aan de Arendonkse milieuraad. De milieuraad stemde eenparig voor de invoering
van het nieuwe subsidiereglement.
Argumentatie
Tot op heden, meer dan 12 maanden na het gunstig advies vanwege de milieuraad, werd dit voorstel
echter nog niet voorgelegd aan de gemeenteraad waardoor implementatie van het subsidiereglement
op zich laat wachten.
Om verdere vertraging te vermijden stelt sp.a-Groen daarom voor om dit subsidiereglement, zoals
voorgesteld door het vorige college van burgemeester en schepenen en zoals goedgekeurd door de
gemeentelijke Milieuraad tijdens de vergadering van 22 mei 2018 nu ook in de gemeenteraad goed te
keuren.
Tom Claessen licht het voorstel toe.
Het voorstel heeft een jaar geleden een positief voorstel gekregen van de milieuraad.
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Kenny Viskens stelt dat, na goedkeuring door de milieuraad begin 2018, het college van burgemeester
en schepenen het voorstel heeft bekeken en bedenkingen heeft geformuleerd met betrekking tot de
modaliteiten van aanvraag, opvolging en uitvoering en de hoogte van het bedrag. Er werden
aanpassingen doorgevoerd. Eind oktober 2008 heeft het college van burgemeester en schepenen
beslist om het punt door te schuiven naar de nieuwe legislatuur. Over enkele weken zal de
aangepaste versie, o.a. wat betreft de hoogte van het subsidiebedrag en de wijze van aanvraag,
kunnen voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen. Het voorstel zal in
september 2019 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het agendapunt kan dus thans niet
worden goedgekeurd.
Tom Claessen vraagt of het bedrag betrekkelijk aankoop natuurgebieden kan verhoogd worden van
het huidig bedrag van € 2.500 naar € 5000 zoals het vroeger was.
Kenny Viskens antwoordt dat de hoogte van het bedrag nog moet bepaald worden door het college
van burgemeester en schepenen maar het mag zeker niet verlaagd worden.
Tom Claessen pleit voor een uitrol in september 2019.
De burgemeester stelt dat het een subsidiereglement betreft. Er moet niet gewacht worden tot de
goedkeuring van het subsidiereglement om actie te ondernemen tegen de processierups.
Tom Claessen stelt dat anderzijds de subsidie ook burgers kan motiveren die overwegen om eventueel
actie te ondernemen. Zijn fractie kijkt alleszins uit naar het voorstel dat in september 2019 aan de
gemeenteraad zal voorgelegd worden.

Stemming op het agendapunt
Afgekeurd door de gemeenteraad met
- 2 stem(men) voor: Davy Cools; Benny Maes
- 15 stem(men) tegen: Rob Blockx; Luc Bouwen; Alek Dom; Marina Gys; Kristof Hendrickx; An
Hermans; Leny Noboa; Rik Nys; Rudy Panis; Joke Segers; Gunter Spapen; Kenny Viskens; Mariska
Vogels; Boud Westhof; Michiel Wils
- 4 onthouding(en): Tom Claessen; Gunther Hendrickx; Karolien Verbeek; Joannes Wijnen

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan het subsidiereglement voor acties naar biodiversiteit dat
integraal deel uitmaakt van deze beslissing en gelast het college van burgemeester en schepenen met
de praktische uitvoering van de bepaling in het besproken reglement.

Bijlagen


Advies nieuw gemeentelijk subsidiereglement voor acties naar biodiversiteit.pdf
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Volgende maatregelen worden voorgesteld in de nieuwe premie :
1. Aankoop natuurgebieden. De voorwaarden die hierin opgenomen worden zijn gelijkaardig
aan het huidige subsidiereglement. 25% van de netto aankoopprijs wordt voorzien als
subsidie Bij de aanvraag dient een voorstel voor toegankelijkheid toegevoegd te worden. Het
bedrag dat maximaal aan deze maatregel toegekend wordt, bedraagt 1250 euro/jaar.
2. Zwaluwnesten. Dit zit reeds vervat in de huidige premie en is de afgelopen jaren succesvol
gebleken. We merken ook een stijging in het aantal plaatsen waar nesten aanwezig zijn als
het aantal nesten per locatie.
•
•
•

De subsidie wordt vastgesteld als volgt :
25 euro/jaar voor het in stand houden van een zwaluwkolonie van 1 tot 3 nesten ;
37,50 euro/jaar voor het in stand houden van een zwaluwkolonie van 4 of 5 nesten ;
50 euro/jaar voor het in stand houden van een zwaluwkolonie van meer dan 5 nesten ;

Door het indienen van een aanvraag , stemt de aanvrager er mee in om volgende voorwaarden ter
bescherming van zwaluwen strikt na te leven:
• Er zullen geen chemische insectenbestrijders worden gebruikt op de muren , in de stallen of
andere ruimten , waar de zwaluwnesten zich bevinden of in de onmiddellijke omgeving van
de zwaluwnesten;
• Bij het schoonmaken van de muren , de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten
zich bevinden , zullen de nesten worden gespaard;
• Er worden geen lakverven gebruikt op de muren of het plafond in de nabijheid van de
zwaluwnesten;
• Indien de muren of het plafond in de nabijheid van de zwaluwnesten worden gekalkt mag
hiervoor enkel een natuurlijk product gebruikt worden;
• In de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden worden voldoende
openingen voorzien om de toegang van zwaluwen mogelijk te maken;
• Verlaten nesten worden minimaal drie jaar behouden;
3. Mussennesten. Vanuit de milieuraad werd het toevoegen van mussennesten voorgesteld
omdat deze soort de laatste jaren ook onder druk staat. Het voorzien van bijkomende
nestplaatsen kan de soort ondersteunen. Ook mezen profiteren mee van mussennesten,
gezien zij dezelfde eisen stellen aan nestgelegenheid.
•

Subsidie bedraagt 25% van het aankoopbedrag met een maximum van 50 euro per
adres.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient aan volgende voorwaarden voldaan te worden :
• Er dienen minimaal 4 nestgelegenheden voorzien te worden. Mussen zijn vogels die in
kolonies leven.
• De hoogte moet voldoende hoog zijn. Voor een klassieke kast voor mussen (of mezen)
bedraagt dit zeker een 16 tot 20-tal cm van invliegopening tot bodem.
• De nestkast wordt opgehangen op een beschut plekje hangen waar ekster en kat niet
goed bij kunnen.
• Ophanghoogte bedraag 2 m a 5 m
• Opening is tussen de 2.8 cm en 3.5 cm
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•

Er zullen geen chemische insectenbestrijders worden gebruikt op de muren of andere
ruimten , waar de mussennesten zich bevinden of in de onmiddellijke omgeving van de
mussennesten ;
In het onderdeel natuurinclusief bouwen, zit eveneens een onderdeel vervat voor mussennesten.
Zoals toegelicht in de vergadering werden vrij hangende vleermuizenkasten niet weerhouden. Deze
komen wel terug bij de maatregelen die ingebed zitten in natuurinclusief bouwen.
4. Toelage voor aan lokale organisaties die initiatieven nemen ter versterking van de
biodiversiteit en kringlooptuinieren

•

De premie bedraagt maximum € 50 per activiteit.

Om te kunnen genieten van dit voordeel dient aan volgende punten te worden voldaan:
• De subsidie is enkel geldig voor Arendonkse verenigingen.
• De activiteit dient ter versterking van de lokale biodiversiteit. In bijlage vind je een nietlimitatieve lijst van mogelijke activiteiten.
• De activiteit dient open te staan voor de ganse bevolking.
• Voor de geplande activiteit moet promotie gemaakt worden en een exemplaar van dit
promotiemateriaal dient binnen gebracht te worden op de Milieudienst van de gemeente.
• De aanvraag tot toekenning van deze tussenkomst dient minstens 2 maanden vooraf
ingediend te worden bij de milieudienst van de gemeente ( milieu@arendonk.be ).
• Ten laatste één maand voor de activiteit krijgt de vereniging een antwoord in verband met
de toekenning.
• Na de activiteit dient een financieel verslag opgemaakt en ingediend te worden bij de
Milieudienst van de gemeente. De tussenkomst kan nooit meer bedragen dan de gemaakte
netto-kosten met een maximum van € 50.
• Een Arendonkse vereniging kan slechts éénmaal per kalenderjaar in aanmerking komen voor
deze subsidie.
• Voor elke activiteit kan slechts eenmaal subsidie worden aangevraagd , ook al wordt deze
door 2 of meer verenigingen georganiseerd.
Voorbeeldlijst activiteiten in verband met biodiversiteit
Boswandeling met gids
Dauwtrip
Film in het bos
Organiseren van zoektocht ivm biodiversiteit
Dag van de biodiversiteit
Landbouw & biodiversiteit
Seizoenswandelingen
Acties voor kerkuil , steenuil ,
Acties voor bijen
Fietstocht ifv biodiversiteit
Ruilbeurzen inlandse planten , bloemen en groenten
Fotowedstrijd ivm biodiversiteit
Op zoek naar het mooiste plekje van Arendonk
Infosessie betreffende ecologisch tuinieren
Cursus composteren
…
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5. Natuurinclusief bouwen
Volgende toelages worden verstrekt:
• 25 EUR/m² voor de aanleg van een groendak. Indien de aanlegkosten van het groendak lager
zijn dan 25 euro/m² wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het maximale
subsidiebedrag. Het betreffende dak kan slechts 1 maal betoelaagd worden.
• 25% van het aankoop-en plaatsingsbedrag voor vleermuiskasten, nestplaatsen voor
gierzwaluw of huismus
• 35 euro voor de aanleg van een geveltuin.
• De cumulatieve subsidie voor natuurinclusief bouwen bedraagt maximaal 500 euro.

Groendak
De subsidie voor de aanleg van een groendak wordt eenmalig uitgekeerd met een maximum van 250
euro per aanvrager per jaar.
Toekenningsvoorwaarden voor de subsidie:
• Het reglement is van toepassing op alle types van groendak
• Het groendak bestaat uit minstens een draineer- substraat- en vegetatielaag. Als het een
hellend dakvlak betreft is een drainagelaag niet vereist.
• Alleen de dakvegetatie komt in aanmerking voor de toelage. Paden en terrassen worden niet
betoelaagd.
• Per aanvraagdossier moet minstens 6 m² vegetatie worden aangebracht. Bij aanplant van
sedums, siergrassen, bloemen, kruiden en vaste planten moeten minstens 9 stuks/m²
aangebracht worden. Bij gebruik van scheuten en/of zaad dient het groendak na 1
groeiseizoen ten minste voor 50% bedekt te zijn met vegetatie.
• De toelage wordt enkel toegekend voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in de VCRO.
• De aanleg van een groendak die volgt uit de verplichting uit een omgevingsvergunning komt
niet in aanmerking voor subsidie.

Geveltuin
De toelage bedraagt:
• 35 euro per gebouw
Voorwaarden:
• Je vraagt voorafgaandelijk toelating van het college van burgemeester en schepenen om een
geveltuin aan te leggen met het aanvraagformulier.
• De klimplanten die in aanmerking komen voor subsidie zijn terug te vinden in bijlage 2 bij dit
besluit.
• Je vermijdt stekelige of doornige planten.
• Je zorgt dat alle voorzieningen van openbaar nut, zoals straatnaamborden, verkeersborden …
steeds zichtbaar blijven en bereikbaar zijn.
• De vrije doorgang van het voetpad van 1,5m moet gewaarborgd blijven.
• Gemeentelijke diensten en nutsbedrijven kunnen de verwijdering van de geveltuin eisen ten
behoeve van werkzaamheden.
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Nestkasten voor gierzwaluwen
De subsidie voor de plaatsing van nestplaatsen voor gierzwaluwen wordt eenmalig uitgekeerd met
een maximum van 150 euro per aanvrager per jaar.
Voorwaarden:
• De nestkasten worden mee geïntegreerd in het gebouw en maken integraal deel uit van het
gebouw (gevel of dak).
• Er worden minimaal 4 nestplaatsen voor gierzwaluwen voorzien.
• De neststenen worden indien mogelijk op een hoek of langs de kopse kant van een gebouw
op het noorden of oosten geplaatst.
• De plaatsing van de nestplaats maakt deel uit van de plannen bij de omgevingsvergunning.
Nestkasten voor huismussen
De subsidie voor de plaatsing van nestkasten voor huismussen wordt eenmalig uitgekeerd met een
maximum van 150 euro per aanvrager per jaar.
Voorwaarden:
• De nestkasten worden mee geïntegreerd in het gebouw en maken integraal deel uit van het
gebouw (gevel of dak).
• Er worden minimaal 4 nestkasten voor huismussen voorzien.
• De plaatsing van de nestkast maakt deel uit van de plannen bij de omgevingsvergunning.
• Direct nabij de nestkast moet voldoende dekking aanwezig zijn voor de hele groep. Dit is
meestal een dichte struik of een begroeide gevel.
Vleermuiskasten
De subsidie voor de plaatsing van vleermuiskasten wordt eenmalig uitgekeerd met een maximum
van 150 euro per aanvrager per jaar.
Voorwaarden:
• De vleermuiskasten worden mee geïntegreerd in het gebouw en maken integraal deel uit van
het gebouw (gevel of dak).
• De vleermuisstenen worden ingemetseld in de spouwmuren waar de dieren zowel in de
zomer als in de winter kunnen verblijven.
• Minimale hoogte bedraagt 3m
• De plaatsing van de kasten maakt deel uit van de plannen bij de omgevingsvergunning.
Controle en sanctie:
• De aanvrager geeft te allen tijde machtiging aan de gemeentelijke ambtenaar ter controle
van de uitgevoerde werken en het goed beheer.
• Wanneer de nestplaatsen onvolledig of gebrekkig uitgevoerd werden, kan de subsidie bij
beslissing van het college van burgemeester en schepenen verminderd, uitgesteld of
geweigerd worden.
• Indien blijkt dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd kan de subsidie
geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd.

6. Aanplant en aanleg groene ruimtes.

Aanleg bloemenweides
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Aanleg bloemenweides bij particulieren, bedrijven, scholen of verenigingen.
Volgende toelages wordt verstrekt:
• 50% van de kostprijs van aankoop bloemenzaad en grondbewerkingen.
• Maximale subsidiebedrag bedraagt 125 euro.
Aanvraag:
• De aanvraag gebeurt schriftelijk via het daarvoor voorziene aanvraagformulier. Na het
indienen van het formulier onderzoekt de dienst grondgebiedszaken de aanvraag en
adviseert het college. De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing.
• De aanplanting of het inzaaien wordt uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag.
• De betalingsaanvraag wordt samen met de financiële bewijsstukken ingediend bij het college
van burgemeester en schepenen.
Voorwaarden:
• Enkel bijenvriendelijke planten en zaden komen in aanmerking voor de subsidie.
• De planten en zaden die in aanmerking komen zijn opgenomen in de lijst met geschikte
bloemen en planten. Een plant met hoge pollen- en nectarwaarde die niet in de lijst staat
opgenomen kan voorgelegd worden en eventueel in aanmerking komen na gunstig advies
van de dienst grondgebiedszaken.
• De subsidie geldt enkel voor nieuwe aanplantingen of in te zaaien percelen.
• De aanvrager dient voor minstens 50 euro plantgoed of zadenmengsels aan te kopen.
Meerdere betalingsbewijzen mogen gebundeld worden. De betalingsbewijzen zijn maximaal
1 jaar oud.
• Mislukte aanplantingen moeten onmiddellijk hernomen worden.
• Het college van burgemeester en schepenen beslist omtrent de toekenning van de subsidie.
De toekenning van de subsidie kan geweigerd worden bij gemotiveerd besluit van het college
van burgemeester en schepenen.
Controle en sanctie:
• De aanvrager geeft te allen tijde machtiging aan de gemeentelijke ambtenaar ter controle
van de uitgevoerde werken en het goed beheer.
• Wanneer de aanplanting of het inzaaien onvolledig of gebrekkig uitgevoerd is, kan de
subsidie bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen verminderd,
uitgesteld of geweigerd worden.
• Indien blijkt dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd kan de subsidie
geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd.
zowel de aankoop van het bloemenzaad als de aanleg van de zone komen in aanmerking. 25% van
het factuurbedrag met een maximum van 100 euro. Bij gezamenlijke aanvragen door meerder
personen op verschillende percelen wordt het subsidiebedrag met 20% verhoogd met een maximum
van 150 euro per aanvrager.
Inzaaien akkerranden
Tegemoetkoming van de kosten voor aankoop akkermengsel voor inzaaien akkerranden. Deze
tegemoetkoming moet landbouwers stimuleren de zone van 1 m aan waterlopen duurzaam in te
zaaien.
Volgende toelages wordt verstrekt:
• 10 euro/100 m per meter breedte.
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•

Maximale subsidiebedrag bedraagt 250 euro per landbouwer.

Voorwaarden:
• De akker is gelegen in het landelijk gebied.
• Enkel bijenvriendelijke planten en zaden komen in aanmerking voor de subsidie.
• De planten en zaden die in aanmerking komen zijn opgenomen in de lijst met geschikte
bloemen en planten. Een plant met hoge pollen- en nectarwaarde die niet in de lijst staat
opgenomen kan voorgelegd worden en eventueel in aanmerking komen na gunstig advies
van de dienst grondgebiedszaken
• De subsidie geldt enkel voor nieuwe aanplantingen of in te zaaien percelen.
• Het bemesten van de akkerranden, het gebruik van insecticiden en chemische
onkruidbestrijdingsmiddelen of grondbewerkingen andere dan het in stand houden van de
akkerranden zijn verboden.
• Handelingen die kunnen leiden tot de aantasting van de ecologisch beheerde akkerranden
zijn niet toegelaten.

Hoogstamfruitboom.
Hoogstamboomgaarden bieden zoveel meer dan alleen fruit. Het fruit, de fruitbomen en de hagen
die ze in de meeste gevallen omzomen, worden bijzonder gewaardeerd door heel wat dieren.
Hoogstamfruitbomen zijn zeer goed in staat ziekten zelfstandig af te weren. Hierdoor verhoogt deze
boom constant zijn weerstandsvermogen. Vaak zijn er plaatselijk ontwikkelde variëteiten, die een
optimale afweging zijn tussen groeikracht op de (armere bodem), ziekteresistentie en fruitproductie.
Hoogstamboomgaarden vormen een apart biotoop dat nog rijk is aan insectenetende vogels. Zij
vinden hier vaak nog een laatste beschutte leefruimte (zonder pesticiden) in het kalende of al naakte
landschap. Een greep uit het aanbod: groenling, houtduif, koekoek, grauwe vliegenvanger,
winterkoning, zanglijster, steenuil, staartmees, boomkruiper, grote en kleine bonte specht, groene
specht, roodborst, boerenzwaluw en gekraagde roodstaart.
Voor de aanplant van een hoogstamboomgaard : 10 EUR per boom met een minimum van 5 bomen.
Indien de boomgaard toegankelijk gemaakt wordt voor derden, wordt het subsidiebedrag verhoogd
met 50%. De toegankelijkheidsregeling dient mee ter goedkeuring opgenomen te worden in de
subsidieaanvraag.
Aanplant houtige kleine landschapselementen.
De subsidie voor de aanleg van kleine landschapselementen worden eenmalig uitgekeerd met een
maximum van 250 euro per aanvrager per jaar.
Bij particuliere woningen, bedrijven, scholen, verenigingen :
Indien de aanplant uitgevoerd wordt door meerdere aanpalende eigenaars wordt het subsidiebedrag
verhoogd met 20% (niet voor gemeenschappelijke hagen).
•

Voor de aanplant van een gemengde haag of heg : 1 EUR per lopende meter gerealiseerde
aanplant. Indien de aanplant ingediend wordt door meerdere aanpalende eigenaars, wordt
het subsidiebedrag verhoogd met 20%. Deze verhoging is niet van toepassing voor de
aanplant van een gemeenschappelijke haag of heg.
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Open ruimtegebied, landbouwbedrijven.
Aanleg van houtkanten of hagen die volgen uit voorwaarden opgelegd in een omgevingsvergunning
of heraanplant in natuurvergunning of kapmachtiging komen niet in aanmerking voor deze subsidie.
• Voor de aanplant van een houtkant : 0,5 EUR per m² gerealiseerde aanplant
• Voor de aanplant van een bomenrij :
o Met hoogstammige beworteld plantgoed : 10 EUR per boom met een minimum van
10 exemplaren hoogstammig beworteld plantgoed met een stamomtrek van 8-10
cm;
o 2,5 euro per stuk bij een aanplant van minstens 20 niet-bewortelde poten
o Knotbomen : 7,5 EUR per boom met een minimum van 10 exemplaren hoogstammig
beworteld plantgoed met een stamomtrek van 8-10 cm;

Voor de aanleg van een amfibiepoel : 5,00 EUR per m² gerealiseerde aanleg met een maximum van
250 euro.
Volgende voorwaarden worden gekoppeld aan de subsidie
o De oppervlakte van de poel bedraagt na uitvoering van de werken minimum 25 en
maximum 250 m².
o De poel is na uitvoering van de werken voldoende waterhoudend.
o De poel wordt zo aangelegd of hersteld dat minimum één oever een geleidelijke
overgang vertoont van water naar land.
o Minstens 2/3de van de poel wordt ontoegankelijk gemaakt voor het vee.
o Er worden geen waterdieren in of om de poel uitgezet.
o Er worden geen waterplanten in de poel aangebracht.
o Te veel schaduw van heesters of bomen dient te worden vermeden, in het bijzonder
ter hoogte van de licht hellende zijden.
o In de poel wordt geen materieel uitgespoeld dat in contact is geweest met
chemische middelen, biociden en kunstmest.
o Er wordt geen water aan de poel onttrokken met uitzondering van drinkwater t.b.v.
het in de aangrenzende percelen ingeschaarde vee.
o Met het indienen of laten indienen van de aanvraag verbindt de eigenaar of
gebruiker zich tot de nodige instandhoudingszorg. Hieronder wordt verstaan: Het
regelmatig verwijderen van slib tot op de minerale bodem zodat de poel steeds
voldoende waterhoudend blijft; regelmatig snoeien en/of terugzetten van de houtige
beplanting rondom de poel zodat voldaan wordt aan de eisen inzake beschaduwing
en het regelmatig onderhouden van de niet houtachtige oevervegetatie door
maaien, begrazen of schonen.

a) Besluit
De vergadering stemt eenparig voor de invoering van het nieuwe subsidiereglement acties naar
biodiversiteit. De milieuraad stelt dat het bedrag dat voorzien wordt best verhoogd mag worden naar
de toekomst toe.
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Aanvullende dagorde op vraag van sp.a-Groen: Voorstel
– Organisatie autodeelsalon in onze gemeente Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De gemiddelde Vlaamse wagen staat 95% van de tijd stil. Bij autodelen maken verschillende mensen
na elkaar gebruik van één of meerdere wagens. De focus verschuift van bezit naar gebruik.
Met autodelen ben je altijd mobiel, maar heb je een pak minder autokosten en niet de zorgen die
komen kijken bij autobezit (verzekering, keuring, onderhoud, ...). Bovendien zijn er met autodelen
minder wagens nodig en zo is er meer ruimte voor leuke dingen: groen, speelruimte, fietsenstalling ...
Autodelen betekent ook minder autokilometers en meer duurzame kilometers.
Autodelen en bij uitbreiding gedeelde mobiliteit is een essentiële schakel in een duurzame
mobiliteitsmix en het concept basisbereikbaarheid. Het is een alternatief voor de eigen wagen.
Autodelen draagt in belangrijke mate bij tot een betere luchtkwaliteit, meer open, publieke ruimte, het
behalen van de klimaatdoelstellingen en de sociale cohesie in een gemeente.
Argumentatie
Sp.a-Groen is van mening dat er een taak weggelegd is voor de gemeente om de bekendheid van het
concept autodelen te verbeteren, om autodelen te promoten en om geïnteresseerden in autodelen
met elkaar en met mogelijke autodeelpartners in contact te brengen. Een autodeelsalon is hiervoor
een prima middel.
Met een autodeelsalon wil de gemeente Arendonk een breed publiek bereiken. Inwoners kunnen er
zowel een eerste keer kennismaken met de deelcultuur en met duurzame mobiliteit als een antwoord
vinden op alle vragen rond autodelen in de praktijk. Volgende ingrediënten vormen de basis van een
autodeelsalon:
 deelauto’s tentoonstellen en voorstelling van de verschillende autodeelorganisaties
 aantrekkelijke nevenactiviteiten voorzien zodat de mensen -die op het eerste zicht geen
voeling hebben met het thema autodelen of sharing -toch geprikkeld worden om het
autodeelsalon te bezoeken
 aandacht voor andere mobiliteits-en deelinitiatieven

De boodschap die het gemeentebestuur wil meegeven aan de bezoekers van het autodeelsalon is dat
gedeelde mobiliteit niet alleen een belangrijke schakel binnen duurzame mobiliteit is, maar ook dat
het goedkoper is dan wagenbezit. Bovendien verbindt het mensen, waardoor de buurtcohesie
versterkt wordt.
Tom Claessen licht het voorstel toe.
Kenny Viskens stelt dat we de burgers willen informeren en betrekken. We willen naast de
omgevingsraad een structurele en thematische werking uitbouwen, bv. via een klimaatcafé. Autodelen
is een dergelijk thema. Het agendapunt wordt ondersteund.
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Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het gemeentebestuur neemt een initiatief om in het voorjaar van 2020 een deelautosalon te
organiseren in Arendonk.

Artikel 2
De gemeenteraad gelast het college van burgemeester en schepenen met de keuze van partners om
het autodeelsalon uit te werken en met de verdere praktische uitwerking van het evenement.
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Aanvullende dagorde op vraag van sp.a-Groen: Voorstel
Sociaal woonbeleidsconvenant in het kader van
doelstellingen sociaal wonen in nieuwe woonprojecten Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Betaalbaar en comfortabel wonen is een basisrecht.
Sp.a-Groen is van mening dat de gemeente bijzondere aandacht moet hebben voor nieuwe
gezinsvormen zoals éénoudergezinnen of alleenstaanden. Met specifieke initiatieven kan de gemeente
initiatieven nemen die ervoor zorgen dat deze doelgroepen goedkoper een woning kunnen vinden.
Er bestaan verschillende vormen van sociale en betaalbare huisvesting, gaande van huurwoningen tot
koopwoningen en kavels.
Sociale huurwoningen zijn een belangrijk hulpmiddel om het recht op wonen voor iedereen te
vrijwaren. Hierdoor krijgen mensen die het niet zo breed hebben toch een goede woning en dit tegen
een betaalbare huurprijs en met woonzekerheid.
Met sociale koopwoningen wordt getracht huisvesting te bieden aan starters op de woningmarkt of
kan de doorstroming van huur naar koop vergemakkelijkt worden.
In 2007 kreeg gemeente Arendonk een bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd om binnen een
vooropgestelde termijn een aantal bijkomende sociale huurwoningen te realiseren. In 2017 realiseerde
de gemeente deze doelstelling met een realisatie van 84 woningen tov het BSO van 81 woningen dat
werd vastgelegd in 2007.
Argumentatie
De Arendonkse bevolking neemt toe en in onze gemeente staan de volgende jaren heel wat
middelgrote en grote woonprojecten gepland.
Onze gemeente heeft momenteel geen doelstellingen voor het integreren van een sociale
huisvestingsvoorwaarde in nieuwe woonontwikkelingen.
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Op 10 juli 2018 bracht Wonen-Vlaanderen de gemeenten op de hoogte van de voorlopige indeling in
categorieën in het kader van de voortgangstoets 2018. Gemeente Arendonk werd ingedeeld in
categorie 1. Voor gemeenten in categorie 1 was de voortgangstoets ten einde.
Door de realisatie van het BSO kan de gemeente zich verder engageren om ook na het behalen van
het BSO de realisatie van sociale woonprojecten op haar grondgebied blijvend te stimuleren. Hiervoor
dient een sociaal woonbeleidsconvenant afgesloten te worden. Een sociaal woonbeleidsconvenant
wordt gesloten tussen de Vlaamse minister van Wonen en een stad of gemeente.
Er worden jaarlijks twee oproepen gelanceerd om sociaal woonbeleidsconvenanten te sluiten:
 in de maand september, voor convenanten die op 1 januari van het volgende jaar van kracht
worden
 in de maand maart, voor convenanten die op 1 juli van hetzelfde jaar van kracht worden
Gunther Hendrickx licht het voorstel toe.
Betaalbaar en comfortabel wonen voor iedereen is voor zijn fractie een basisrecht.
Marina Gys stelt dat er intussen niet 84 maar 87 woningen gerealiseerd werden. De laatste oproep
betrekkelijk die convenanten dateert van maart 2018.
In het project 'klooster St. Agnetendal' worden 26 woongelegenheden voorzien. Ook hiervoor dienen
wij een convenant af te sluiten.
Aan het kabinet van de bevoegde minister werd gevraagd wanneer een oproep zal gelanceerd
worden. Wij zullen dan inschrijven.
Gunther Hendrickx pleit ervoor om aandacht te hebben voor een sociale mix en niet toe te spitsen op
een bepaald project.
Kenny Viskens stelt dat vele jaren geleden reeds een omslag werd gemaakt om de sociale woningen
niet meer te clusteren. Hij verwijst naar projecten in Wampenberg, Grotstraat en Pleisterbeemd.
Het behalen van het bindend sociaal objectief is niet het eindpunt.
Luc Bouwen stelt dat het convenant geen instrument is om de privémarkt te dwingen.
Gunther Hendrickx stelt dat het convenant een belangrijke voorwaarde is.
Tom Claessen verwijst naar het voorbeeld van de stadsregio Turnhout.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Na beraadslaging besluit de gemeenteraad om bij de volgende oproep vanuit Vlaamse voor Sociaal
Wonen (VSMW) positief te reageren op de oproep om een sociaal woonbeleidsconvenant te sluiten. In
het kader van het woonbeleidsconvenant dat daaropvolgend mogelijks zal afgesloten worden, kan het
gemeentebestuur dan in een later stadium normen vastleggen in verband met sociaal woonaanbod in
nieuw te realiseren woonprojecten.
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Artikel 2
De gemeenteraad gelast het college van burgemeester en schepenen met de opdracht een ambitieus,
maar realiseerbaar aantal mogelijk bijkomend te realiseren sociale huurwoningen vast te leggen.

GBS Sint-Jan
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Schoolreglement GBS Sint-Jan en GBS Voorheide Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Het schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat de
betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt.
Juridische grond
 het decreet lokaal bestuur van 15 juli 2005, artikelen 29, 40 en 41
 gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 104 en 119
 het decreet basisonderwijs van 25 februari 1977, artikelen 27, 28, 33, 37, 54 en 172
quinquies
 het decreet leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra
voor leerlingenbegeleiding van 18 april 2018
 de ministeriële omzendbrief van 21 december 1998 betreffende het uitreiken van het
getuigschrift basisonderwijs
 de ministeriële omzendbrief van 21 juni 2017 betreffende samenstelling
ondersteuningsnetwerken in het basis en secundair onderwijs
 de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende informatie bij eerste inschrijving
en schoolreglement
 de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende kostenbeheersing in het
basisonderwijs
Argumentatie
Het huidige schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief de infobrochure) dat goedgekeurd werd
op 25 juni 2018 is aan actualisatie toe.
Specifieke afspraken, door het college van burgemeester en schepenen, moeten na overleg in de
schoolraad opgenomen worden in de infobrochure.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De bestaande schoolreglementen gewoon basisonderwijs en de infobrochure, goedgekeurd door de
gemeenteraad van 25 juni 2018, worden opgeheven.
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Artikel 2
De hierbij gevoegde schoolreglementen van GBS Sint-Jan en GBS Voorheide worden goedgekeurd.

Artikel 3
De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van burgemeester en schepenen
opgenomen in de infobrochure.

Artikel 4
Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure wordt bij elke inschrijving van een
leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld aan de ouders (via elektronische drager),
die ondertekenen voor akkoord.
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Arbeidsreglement GBS Sint-Jan en GBS Voorheide Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
Een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het personeel en het
schoolbestuur.
Alle personen die onder gezag arbeid verrichten in het gemeentelijk onderwijs moeten worden
geïnformeerd over de voorwaarden die op hun arbeidsverhouding van toepassing zijn.
Juridische grond
 de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen.
 de wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de
arbeidsreglementen.
 het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden
van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.
 het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997.
 het decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie op school en de Vlaamse
Onderwijsraad.
 de wet van 19 december 1974 tot regeling van de relaties tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel.
 de nieuwe decreet lokaal bestuur.
 het model van arbeidsreglement van OVSG.
Argumentatie
Het decreet rechtspositie en het decreet basisonderwijs laten voldoende ruimte om lokaal en
autonoom concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het personeel en het
schoolbestuur.
De bespreking binnen het schoolteam, de opmerkingen van de directie en de algemene afspraken op
het niveau scholengemeenschap (zoals onderhandeld in het comité) werden opgenomen in het
arbeidsreglement.
Het arbeidsreglement werd door het ABOC van 06 juni 2019 goedgekeurd.
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Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het bestaande arbeidsreglement van 28 juni 2010 wordt vervangen.

Artikel 2
Het gewijzigde arbeidsreglement en de bijhorende afspraken omtrent functiebeschrijving,
functionerings- en evaluatiegesprekken, voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in de
gemeentelijke instellingen GBS Sint-Jan en GBS Voorheide, worden goedgekeurd.

Artikel 3
Dit besluit en het gewijzigde arbeidsreglement wordt ter kennisgeving bezorgd aan de personen die
onder gezag arbeid verrichten in de gemeentelijke instellingen GBS Sint-Jan en GBS Voorheide.

Artikel 4
Dit besluit wordt overgemaakt aan de Directie Toezicht op de Sociale Wetten ter kennisgeving.
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Facultatieve verlofdagen 2019-2020 gemeentescholen Vaststelling
GOEDGEKEURD

Motivatie
Aanleiding en context
De vakantiedagen voor het basisonderwijs 2019-2020 moeten worden doorgegeven.
Juridische grond
 het besluit van de vlaamse regering tot organisatie van het schooljaar in het basis- en
secundair onderwijs, in het deeltijds onderwijs en in het onderwijs voor sociale promotie
georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap
 het protocol akkoord van het ABOC 06 juni 2019
Argumentatie
Naast de vastgestelde vakantieperioden en vrije dagen worden de 2 facultatieve vakantiedagen
waarvoor de instellingen voor basisonderwijs kunnen beschikken voor het schooljaar 2019-2020
vastgesteld als volgt:
 woensdag 20 mei 2020
 dinsdag 2 juni 2020
 woensdag 3 juni 2020

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit
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Besluit
Artikel 1
De facultatieve vakantiedagen van de gemeentelijke basisscholen zijn vastgelegd op woensdag 20 mei
2020, dinsdag 2 juni 2020 en woensdag 3 juni 2020.

30

2019_GR_00124

Varia
BEHANDELD

Tussenkomsten
*Davy Cools verwijst naar de zitting van de gecoro van 6 juni 2019. Betrekkelijk het mooie ontwerp
van de nieuwe school St. Jan, vindt hij het verwonderlijk dat er geen zonnepanelen zouden geplaatst
worden op de daken omdat er geen gemeentelijk budget zou zijn. De gecoro adviseert om toch
zonnepanelen te plaatsen.
*De samenstelling van de nieuwe omgevingsraad zou vandaag op de agenda staan. Het werd niet
geagendeerd.
De voorzitter stelt dat het punt werd afgevoerd van de agenda. We doen een nieuwe oproep om
meer kandidaten te werven.
*Joan Wijnen verwijst naar de plannen met betrekking tot het nieuwe containerpark.
De voorgestelde maatregelen van de gemeente en IOK betrekkelijk asbest zijn achterhaald.
Joan Wijnen pleit voor een vaste dag, bv dinsdag, om ons eigen personeel beter te beschermen en de
burger beter te kunnen begeleiden.
De burgemeester stelt dat de problematiek van asbestinzameling door IOK afvalbeheer hoog op de
agenda werd geplaatst.
Beter dan het transporteren naar het containerpark is de filosofie dat de container thuis wordt
geleverd en nadien wordt afgevoerd. De problematiek is in evolutie. We moeten het blijven opvolgen.
De veiligheid van ons eigen personeel is primordiaal. Informeren hoe men best met asbest omgaat, is
eveneens zeer belangrijk. De burgemeester deelt de bezorgdheid van het raadslid.
Joan Wijnen stelt dat het dak dat dringend moet vervangen worden, uit asbest bestaat.
Luc Bouwen stelt dat de sanering van dat dak mee is opgenomen in het ontwerp van de nieuwe
gemeentelijke werkplaats. Bedoeling is om er nieuwe dakpanelen op te plaatsen.
*Benny Maes stelt dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft. Hij pleit voor de plaatsing van
zonnepanelen op de daken van de nieuwe school St Jan.
Kenny Viskens stelt dat aan de technische dienst de vraag werd gesteld waarom er geen zonepanelen
zouden geplaatst worden. De terugkoppeling is nog niet gebeurd.
De burgemeester vult aan dat het dossier nog niet werd ingediend. Aan het studiebureau werd de
vraag gesteld of er voldoende plaats is voor de plaatsing van zonnepanelen (naast de 'technieken' die
er sowieso op komen te staan).
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Volgens Davy Cools werd tijdens de presentatie gesteld dat het de gemeente zelf is die de
zonnepanelen “eruit heeft gehaald”.
Joan Wijnen stelt dat er altijd is gezegd om het 'globaal te bekijken': zwembad, gemeentelijke
werkplaatsen …
Volgens de burgemeester zullen er, wat de werkplaatsen betreft, geen opbrengsten zijn. Er is nog
altijd geen wetgeving inzake verhandelbare rechten. Het zwembad is een ander verhaal. Er moet
bekeken worden op welke manier dat kan gebeuren. Voor wat betreft de academie, dient vastgesteld
dat er te weinig verbruik is om het dak vol te leggen met panelen.
Tom Claessen begrijpt de logica niet. Kunnen er dan niet zoveel panelen gelegd worden als nodig i.f.v.
het gebruik?
De burgemeester stelt dat die redenering niet werd gevolgd. We willen maximaal rendement.
Benny Maes vraagt wie dat eruit gehaald heeft. En waarom?
De burgemeester stelt dat hij niet weet wanneer en door wie het eruit gehaald werd. De vraag werd
gesteld aan het studiebureau.
*Joan Wijnen vraagt of het effectief de bedoeling is om de site van GBS Voorheide uit te breiden.
Joke Segers antwoordt dat er oude gebouwen en containerklassen staan. Die dienen te worden
vervangen.
Er is desbetreffend een subsidiedossier uit 2010.
De burgemeester vult aan dat een optimale invulling van de omgeving wenselijk is. Er is een gesprek
geweest met de eigenaar van de woning aldaar, maar er werd nog geen verdere actie ondernomen.
*Karolien Verbeek vraagt of de engagementsverklaring in de strijd tegen kinderarmoede al
ondertekend werd.
Joke Segers antwoordt negatief. Dat zal spoedig gebeuren.
*Gunther Hendrickx stelt dat in het dossier van de school St Jan de 'kiss and ride zone' eruit gehaald
werd. Hij verwijst naar het advies ter zake van de gecoro. De aanwezigheid aldaar van de
brandweerkazerne is een risico. Hij verwijst naar de 'aanname' dat de speelplaats zou kunnen
fungeren als parking voor het personeel. Hij vraagt of al geweten is wat met het pand zal gebeuren
als het leegstaat. Blijft het eigendom van de gemeente of niet?
Joke Segers antwoordt dat de parkeerplaatsen ('op de speelplaats') de ontwikkeling van de site niet
hypothekeren. De opties zijn nog open.
Gunther Hendrickx vindt het idee om van de gang tussen het voetbalplein en de school een 'groene
corridor' te maken een mooi idee. Hij vraagt aan het bestuur om er werk van te maken.
*Joan Wijnen stelt vast dat op de nieuwe industriezone niet alleen door vrachtwagenchauffeurs wordt
geparkeerd maar ook door personeel van firma’s die daar zelf over een terrein beschikken, met
plaatsgebrek tot gevolg voor vrachtwagenchauffeurs. Dat leidt tot omrijden om een parking te zoeken
en veel tijdverlies. Hij pleit voor een systeem van kaarthouders. Het misbruik moet aangepakt
worden.
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Volgens de burgemeester is dat al een aantal keren besproken tijdens het mobiliteitsoverleg. Het is
niet evident om het op te lossen (via een bareel, poortjes…).
Luc Bouwen vraagt aan het raadslid hoe je kan selecteren wie al dan niet gebruik kan maken van de
parking. We moeten proberen via onderhandeling te overtuigen dat de trailers die lang nutteloos op
de parking staan op hun eigen parking geplaatst worden.
*Joan Wijnen vraagt naar de stand van zaken in het dossier van 'Biogas de Biezen'.
De burgemeester antwoordt dat het dossier aanhangig is bij de Raad van State. Er werd door
betrokkene gevraagd om het dossier in te trekken.
*Joan Wijnen vraagt naar de stand van zaken in het dossier van de 'windmolens in de tweede lijn'.
De burgemeester antwoordt dat het dossier is behandeld door de Raad voor vergunningsbetwistingen
op 12 juni 2019.
De uitspraak laat minimaal nog twee maanden op zich wachten.
*Tom Claessen verwijst naar de tonnagebeperking op de Brulen, die niet geldt voor de
vergunninghouders. Hij vraagt naar het aantal vergunninghouders.
Luc Bouwen stelt dat hij daar niet meteen op kan antwoorden. Hij zal navraag doen.
Volgens Tom Claessen is de buurt bezorgd over het zwaar verkeer en de tractoren met mest vanuit
Nederland. Hij vraagt om acties in het kader van handhaving.
*Gunther Hendrickx vraagt om de verslagen van de verschillende adviesraden sneller te verspreiden,
bijvoorbeeld na een tussentijdse goedkeuring.
De burgemeester stelt dat het college van burgemeester en schepenen die bezorgdheid deelt.
*Tom Claessen verwijst naar een aantal gesprekken die hij heeft gehad met de algemeen directeur
i.v.m. inzage van documenten. Als raadslid hebben we recht op inzage van documenten die klaar zijn.
Dat is vaak niet het geval. De stukken dienen dan opgevraagd te worden. Dat heeft volgens hem te
maken met de opsplitsing tussen intranet en extranet.
Volgens de algemeen directeur is heel veel info thans terug te vinden in Parnassus. Het intranet en
het extranet hebben zodoende veel aan waarde ingeboet wat betreft informatieverschaffing.
Tom Claessen vindt dat proactief meer info dient te worden verstrekt aan raadsleden. Hij stelt dat hij
niet kan weten waar het bestuur mee bezig is.
Volgens de burgemeester zijn er de beleidsnota en het BBC - document waaruit zal blijken waaraan
het bestuur werkt.
De algemeen directeur stelt dat er een onderscheid dient te worden gemaakt tussen beslist beleid en
niet - beslist beleid. Dat is niet altijd evident. Stukken die beslist beleid uitmaken, zijn ter inzage voor
de raadsleden. Voor zaken die in voorbereiding zijn, is dat minder evident.
Tom Claessen vindt dat een document dat klaar is – ook al is het globale dossier nog niet klaar – ter
inzage moet zijn voor de raadsleden.
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Volgens de algemeen directeur maakt een document vaak één onlosmakelijk geheel uit met het
dossier. Stukken kunstmatig uit een dossier halen dat globaal nog moet beslist worden, is niet
vanzelfsprekend. De bekommernis om pro-actief info te delen met de raadsleden is al eens
voorgelegd aan het MAT. Dat heeft niet geleid tot veel concrete resultaten op het extranet. Dat is ten
dele ook te wijten aan Parnassus. Zonder Parnassus zou het extranet meer gestoffeerd zijn.
De voorzitter wenst iedereen een fijne vakantie.
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